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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. december 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
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A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
Tóthné Gál Julianna
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati
rendeletnek a módosítása válik szükségessé, mivel a rendelet megalkotása óta a Képviselő-testület által hozott
döntések hatását kell átvezetni, az intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosításokat kell
deklarálni, illetve el kell végezni a pályázat útján nyert támogatások, különböző alapoktól és egyéb szervezetektől
kapott pénzeszközök átvezetését is.
A fentiek hatásaként a költségvetési főösszeg 55.073 E Ft-tal változott.
A költségvetésbe beépítésre került a 2016. szeptember 1.-től november 30.-ig időszakra állami támogatásként
átutalt bérkompenzáció 3.351 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 11.473 E Ft összegű ágazati
pótlék, mely a Térségi Szociális Gondozási Központ költségvetésében jelentkezik kiadásként.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 107. § értelmében
lehetőség van az önkormányzat által 2016. október hónapban felmért 2016. évi állami támogatás mutatószámainak
módosítására. Ennek értelmében az egyes köznevelési feladatok támogatása címén a Kistérségi Óvodánál 896 E Ft
összegben visszafizetési kötelezettség keletkezett a 2016. október 1.-i gyermeklétszám csökkenése miatt. A Térségi
Szociális Gondozási Központnál a házi segítségnyújtás, és a szociális szakosított ellátás feladatainak támogatása
jogcímnél plusz igény keletkezett 3.360 E Ft összegben, a szociális étkeztetés, és a rászoruló gyermekek szünidei
étkeztetésének támogatása jogcímen pedig visszafizetési kötelezettség keletkezett 4.557 E Ft összegben az ellátotti
létszám változásának hatására. A támogató szolgáltatás feladatainak támogatása 4.984 E Ft-tal emelkedett, mely
összeg a tartalékba került, mivel a támogatás a befogadott feladatmutató feletti részre került megigénylésre a
pótigénylés során, rendezésére év végén a beszámoló elfogadásával egyidejűleg kerül sor. Ezen összegek
beépítésre kerültek a költségvetésbe.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumától közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen 1.717 E Ft összegű
támogatást nyert önkormányzatunk, mely a Blaha u. 21. épület felújítására fordítható, felhasználásának 2017.
december 31.-ig kell megtörténnie. Jelen költségvetési rendelet módosításával a támogatói okirat alapján a
támogatás beépítésre került a felhalmozási költségvetési támogatások közé, a kiadási oldalon pedig a felhalmozási
célú céltartalékoknál az 1.500 E Ft összegű önerővel együtt szerepel.
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.
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 a Képviselő-testületi
döntések alapján a szabad maradvány felhasználásai.
Képviselő-testületi döntés alapján az oktatási intézményekben dolgozó 16 fő technikai állomány 2016. december 10.
napjával átkerül az önkormányzathoz közalkalmazotti státuszba 2016. december 31. napjáig. Ezen időszakra az
átszámított statisztikai létszám éves szinten 1 fővel nő.
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.
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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 2.777.437 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 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 Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 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 2.777.437 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 2.777.437 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
2. § AZ ÖR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.059.326 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 57.210 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 184.407 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 476.494 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
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3. § Az ÖR. 4. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak
előirányzata 2.231.507 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 659.109 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 129.270 ezer forint,
c) dologi kiadás 597.774 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 564.974 ezer forint.,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 184.861 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 41.234 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 54.285 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 512.942 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 72.289 ezer forint,
b) beruházási kiadás 182.074 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 258.579 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. § Az ÖR. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
14. § 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.IV.mód.ei.
98 973
114 139
554 105
620 663
4 818
6 602
381 260
381 260
877 999
936 662
1 917 155
2 059 326
12 000
13 600
26 802
36 603
3 100
3 790
0
3 217
41 902
57 210
94 544
184 407
417 940
476 494
2 471 541
2 777 437
601 989
659 109
121 194
129 270
474 903
597 774
505 429
564 974
157 897
184 861
91 632
41 234
58 655
54 285
2 011 699
2 231 507
25 250
72 289
177 452
182 074
257 140
258 579
459 842
512 942
0
32 988
2 471 541
2 777 437
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
2

adatok ezer forintban
B
C
2016. eredeti ei. 2016.IV.mód.ei.
0
0
79 592
92 208
396 722
463 130
4 818
6 352
381 000
381 000
877 999
936 662
1 740 131
1 879 352
12 000
12 000
26 802
36 603
3 100
3 790
0
3 217
41 902
55 610
94 544
169 308
417 940
471 079
2 294 517
2 575 349
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
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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
9 450
0
250
0
0
9 700
0
0
0
0
0
30
0
9 730
0
7 767
157 383
0
0
0
165 150
0
0
0
0
0
15 000
5 415
185 565
0
114 139
620 663
6 602
381 260
936 662
2 059 326
13 600
36 603
3 790
3 217
57 210
184 407
476 494
2 777 437

3. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi bevételeinek részletezése
adatok ezer forintban
B
C
2016. eredeti ei. 2016.IV.mód.ei.
Intézményi működési bevételek
0
0
Holtágak haszonbére
2 026
2 026
Földhaszonbér
4 410
4 410
Bérleti díj
16 710
16 710
Hulladéklerakó bérleti díj bevétel
20 000
20 000
Közterületfoglalás
561
561
Egyéb bevételek
2 084
2 200
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
2 084
5 584
Kamatbevétel
1 000
1 000
Kamatbevétel kötvény
4 000
4 000
Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)
4 490
4 490
ÁFA bevétel-befizetendő
13 341
17 341
ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő2103, temető 383+2500
2 486
4 986
ÁFA visszatérülés-szennyvíz
0
2 500
Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés
0
0
Temető üzemeltetésből származó bevétel
6 000
6 000
Oktatás bérleti díj és térítési díjbevétel
400
400
Saját bevétel összesen:
79 592
92 208
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
Központi költségvetéstől átvett pénzeszköz
12 961
12 961
Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.3-2014.
4 541
4 541
Mezőőri járulék átvett pénz
5 400
5 400
Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.11.01-jén induló 20 fő, 20 fő
3 645
3 645
Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.12.31-én induló 6 fő, 46 fő
24 967
24 967
Közcélú munkavégzők támogatása 2015-ről áthúz.
25 391
25 391
Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2016.-ban induló
247 827
247 827
Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2016.-ban induló
49 883
49 883
Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ban induló
0
62 028
Földalapú támogatás
10 000
10 000
Erzsébet utalvány
0
3 480
Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez
7 024
7 024
Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez
5 083
5 083
Szúnyoggyérítésre átvett pe.
0
900
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
396 722
463 130
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
0
0
GYÜSZ-TE Turisztikai pályázat bevétel átadása
0
0
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány támog.megelőlegezés megtérülése
1 175
1 175
Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése
1 000
1 000
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
700
700
Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy.tám.megelől.visszatérülése
1 943
3 477
Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen
4 818
6 352
Közhatalmi bevételek
0
0
Iparűzési adó
255 000
255 000
Építményadó
32 000
32 000
Telekadó
0
0
Magánszemélyek kommunális adója
42 000
42 000
Idegenforgalmi adó
8 000
8 000
Pótlékok, bírságok bevétele
4 000
4 000
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap
2 000
2 000
Gépjármű adó
30 000
30 000
Mezőőri járulék bevétele
8 000
8 000
Közhatalmi bevételek összesen
381 000
381 000
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
181 780
181 780
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
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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
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Zöldterület gazdálkodás támogatása
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
Szivárvány Kft.-től felh.célú pe.átvétel nyílászáró cserére
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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25 502
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
0
1 000
0
3 100
0
0
0
41 902

25 502
64 440
100
31 795
-47 273
37 665
2 535
1 242
102 861
15 333
7 592
98 941
81 667
160 228
43 469
86 926
1 617
9 208
17 504
13 530
936 662
1 879 352
0
0
0
0
0
12 000
12 000
0
0
0
9 801
2 000
24 802
36 603
0
2 000
100
690
1 000
0
3 790
3 217
0
3 217
55 610

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.IV.mód.ei.
0
0
94 544
169 308
0
10
0
30
0
0
0
15 000
0
0
0
59
94 544
184 407
0
0
417 940
471 079
0
0
0
0
0
0
0
5 415
0
0
0
0
417 940
476 494
512 484
660 901

5. melléklet a ........... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2016. évben
adatok ezer forintban
B
C
megnevezés
2016. eredeti ei. 2016.IV.mód.ei.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
0
0
Személyi juttatás
361 911
414 827
Munkaadókat terhelő járulék
53 888
60 728
Dologi kiadás
332 125
418 094
Működési célú támogatásértékű kiadás
505 429
564 974
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
153 325
180 289
Működési céltartalék
91 632
41 234
Ellátottak pénzbeli juttatása
58 655
54 135
Működési kiadás összesen
1 556 965
1 734 281
Felújítás
25 250
72 289
Beruházás
177 252
171 334
Egyéb felhalmozási kiadás
257 140
258 579
Felhalmozási kiadás összesen
459 642
502 202
Finanszírozási kiadások
0
32 988
Tárgyévi kiadás összesen
2 016 607
2 269 471
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
0
0
Személyi juttatás
139 031
141 120
Munkaadókat terhelő járulék
39 972
40 536
Dologi kiadás
41 752
47 423
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
233 801
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
237 551
Határ Győző Városi Könyvtár
0
0
Személyi juttatás
8 656
9 195
Munkaadókat terhelő járulék
2 270
2 400
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
20 920
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
21 600
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

8

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
9 560
2 557
6 048
0
0
0
0
18 165
0
377
0
377
0
18 542
0
12 103
3 407
21 014
0
0
0
0
36 524
0
318
0
318
0
36 842
0
72 304
19 642
95 870
0
0
0
0
187 816
0
5 615
0
5 615
0
193 431
0
659 109
129 270
597 774
564 974
184 861
41 234
54 285
2 231 507
72 289
182 074
258 579
512 942
32 988
2 777 437

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.IV.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
19 036
0
0
54 155
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
83 169
1 630
22 345
0
0
107 144

0
0
0
0
486 546
0
0
0
486 546

0
0
0
0
537 036
0
0
0
537 036

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

11 960
2 825
1 676
0
0
0
0
16 461
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
59 150
0
31 038
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
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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
5 480
5 480

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
8 340
0
0
8 340

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
7 228
0
4 200
0
0
11 428
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
414 827
60 728
418 094
564 974
180 289
0
54 135
1 693 047
1 693 047

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
27
28

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
Támogató szolgálat teljesítménytámogatása vfiz.köt.
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció

Működési céltartalék összesen
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adatok ezer forintban
B
C
2016. eredeti ei. 2016.IV.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
0
1 242
91 632

0
0
0
1 500
500
9 850
0
0
0
0
10 000
260
5 000
3 000
0
2 460
681
999
0
500
4 984
0
41 234

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
61
62

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
Szivárvány Óvoda nyílászáró csere
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
Szivárvány Óvoda nyílászáró csere
Bárka Látogató Központba makettgyűjtemény
Műfüves pálya kialakítása
19

adatok ezer forintban
B
C
2016. eredeti ei. 2016.IV.mód.ei.
0
0
25 250
72 289
8 000
8 000
1 500
1 500
12 000
45 063
0
430
0
2 496
0
9 450
0
1 600
3 400
3 400
350
350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 250
72 289
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
0
0
700
0
8 405

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

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
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
EFOP 3.3.2-16. Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért pály. Saját erő
Bűnmegelőlegezési projektek megvalósítása pályázat saját erő
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, és 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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0
0
850
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
0
224 879
257 140
0
0

1 207
1 905
3 750
680
318
377
5 615
182 074
0
0
13 119
4 137
1 282
2 595
32
2 222
286
0
2 565
12 673
1 500
3 659
1 180
2 334
4 000
6500
226 287
8 820
5 645
6 601
8 797
1 671
0
1 448
20
3 217
190 068
258 579
0
32 988

9. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2016. évben

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A
B
sorszám
megnevezés
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

C
2016. engedélyezett átlaglétszám (fő)

1
5
5
1
329
0
0

-Polgármester
-mezőőr (közalkalmazotti létszám)
-közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt.
-intézményektől átvett dolgozó (GYES-en)
START Közmunkaprogramban dolgozók száma:
Egyéb közmunkaprogramban dolgozók:
Közoktatási intézményekben dolgozó technikai létszám
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
-köztisztviselői létszám Gye.
-Gyesen lévő köztisztviselő Gye.
-kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye.
-Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám
-Hunya telephelyen köztisztviselői létszám
Határ Győző Városi Könyvtár-közalkalmazott
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézményközalkalmazott
Szent Antal Népház-közalkalmazott
Kállai Ferenc Kulturális Központ-közalkalmazott
Városi Egészségügyi Intézmény-közalkalmazott
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
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Módosítás

2016. engedélyezett átlaglétszám (fő)

1

1
5
5
1
329
0
1

43
1
2
3
3
4

43
1
2
3
3
4

1
4
5
27
434

1
4
5
27
435

1

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. december 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Véleményező bizottság:
Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozza a helyi önkormányzatok költségvetésének
készítésével kapcsolatos eljárás rendjét. A törvény 25.§ (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy amennyiben a
költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el az
átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot.
A költségvetés tervezési rendjének megfelelően az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének
megalkotására a tárgyév elején kerül sor, de felkészülve annak lehetőségére, hogy a következő évi költségvetési
rendelet a fent említett határidőre nem lesz megalkotva, célszerű az átmeneti gazdálkodásról rendelkezni.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017. évi átmeneti
gazdálkodásáról szóló rendeletét megalkotni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"2017. évi átmeneti gazdálkodásról rendelet alkotása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/ 2016. () önkormányzati rendelete
a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy 2017. január
1. napjától a tárgyévi költségvetési rendelet hatályba lépésének napjáig az önkormányzat bevételeit a hatályos
jogszabályi keretek között beszedje és kiadásait - külön eljárás nélkül - az előző évi kiadásai előirányzatokon belül
folytatólagosan teljesítse.
2. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények és működési feladatok, az évente
ismétlődő rendszeres, megállapodáson alapuló államháztartáson kívülre irányulótámogatások, pénzeszköz átadások
2017. évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti kiadási előirányzatokon belül,
időarányosan történhet. Az átmeneti gazdálkodás időszakában finanszírozható továbbá a közalkalmazottak
jogállásáról, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvények szerint az előző évi bérintézkedések tárgyévi
5

kötelezettsége.
(2) A 2017. január 1-től esedékes, illetve Magyarország 2017. évi központi költségvetését szabályozó törvény
rendelkezéseinek alapján hozott bérintézkedések az Önkormányzat, a költségvetési intézmények és a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában
végrehajthatók.
(3) Az eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részesülő a vele kötött
megállapodásban rögzített - törvény által előírt - előző évről szóló számadási kötelezettségének eleget tett és
nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása nincs.
(4) A 2017. évi költségvetési rendelet elfogadásáig hozott Képviselő-testületi döntések a 2017. évi költségvetési
rendelet elfogadását követően érvényesíthetők.
3. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában:
a) az önkormányzat 2016. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási feladatokra kifizetések a 2016. évre
jóváhagyott előirányzatok maradványain belül, illetve a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak
megfelelően teljesíthetők.
b) a folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére
kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők.
4. § A 2017. évi költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett
bevételeket be kell illeszteni.
5. § E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2016. december
Toldi Balázs s.k.
Polgármester

dr. Uhrin Anna s.k.
Jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 01. 01.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. december 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosítása
Enyedi László
Dr. Uhrin Anna jegyző
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvény többek közt
módosította a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt (továbbiakban: Htv.) is. A módosítás 2017. január 1-el
hatályon kívül helyezte a Htv. 39/C. § (5) bekezdését, mely kimondta, hogy az önkormányzat által helyi iparűzési
adóban nyújtott mentességek, kedvezmények csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősülnek, amelyek az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályaival összhangban nyújthatók. A törvény indokolása
szerint a módosítás azért szükséges, mivel ezen adóelőnyök érvényesítése aránytalanul magas adminisztrációs
teherrel járna együtt.
Önkormányzatunkat ez a változás a háziorvosoknak nyújtott mentességgel kapcsolatosan érinti. Az ilyen címen
adott helyi iparűzési adó mentesség nyújtásának lehetősége továbbra is megmarad, de nem kell alkalmazni azt az
eljárási rendet, mint amit akkor kellene követni, ha a mentesség csekély összegű támogatásnak minősülne továbbra
is. Így pl. nem kell nyilatkoznia az adózónak a kapott csekély összegű támogatások összegéről, illetve nem kell
kiadni igazolást adóhatóságunknak a nyújtott támogatás mértékéről. Ezen változással kapcsolatos szabályozást kell
kivezetni a helyi adókról szóló rendeletünkből is.
Indokolás: Az előterjesztés szövege magában foglalja a megalkotásra javasolt rendelet-tervezeteknek a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában előírt általános indokolási kötelezettségét.
A szabályozás várható következményei, előzetes hatásvizsgálat:
1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: nincs.
2. Környezeti és egészségügyi következmények: nincsenek.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Az adminisztratív terhek mind a vállalkozásoknál, mind az
önkormányzatunknál csökkennek, ezen mentességek nyújtásával kapcsolatosan.
4. Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogszabály
megalkotása magasabb rendű jogszabály módosítása miatt szükséges.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: változatlanok.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"A helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Adóügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet
módosítását az alábbi rendelet-tervezet szerint:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
………/......... (……….) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 4. § b) és c) pontja, 20/A. § (2) –
(9) bekezdése, 6. és 7. melléklete.
2. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2016. december …..
Toldi Balázs
polgármester

dr. Uhrin Anna
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2016. december … -én.
dr. Uhrin Anna
jegyző
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. december 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló rendelet II. forduló
Pardi László
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!
A novemberi Képviselő-testületi ülésen elfogadásra került a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelettervezet.
A bizottsági üléseken több olyan észrevétel is érkezett melyek átvezetése indokolt.
Ezek a következők:
A szabálysértési tényállások megfogalmazása során az ingatlan használó mellett a kezelő, ennek hiányában
tulajdonos felelőségét is meg kell állapítani.
A belterületen tartott jószágállomány nagyságának megfelelő, zárt és szivárgásmentes és záró fedlappal ellátott
trágya tároló kialakításának kötelezettsége indokolatlanul magas terheket jelentene az állattartók számára, ezért
javasoljuk hogy helyébe a következő rendelkezés lépjen:
„A közösségi együttélés alapvetőszabályaiba ütköző magatartást követ el az az állattartó, aki a belterületen tartott
jószágállomány nagyságának megfelelő, környezetétől elszigetelt trágyatárolót nem létesít."
További javaslatként merült fel, hogy az ingatlannal határos zöldsávon vagy árokszakaszon gyomirtó szer
alkalmazás tiltása helyett a totális (minden növényfajra hatásos) gyomírtás tiltása kerüljön a rendeletbe.
Véleményünk szerint a gyomírtók használatának bárminemű engedélyezése csak káros hatással lehet a városképre,
a csapadékcsatornára és a holtágakba befolyó csapadékvíz minőségére egyaránt, így a módosítást nem javasoljuk.
A szükséges változtatásokat átvezettük a rendelet tervezet szövegezésén.
A jogszabály-tervezet hatásai
Társadalmi hatások
A közrend, közbiztonság javulása, közterületek rendezettsége, tisztasága
Gazdasági, költségvetési hatás
A rendelet alapján kiszabható közigazgatási bírság Önkormányzatunk számára bevételt ered-ményez.
Környezeti, egészségi hatások
Hozzájárul a tisztább, rendezettebb városképhez.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
Az önkormányzati rendeletben foglalt közösségi együttélés szabályaiba ütközőmagatartások-kal kapcsolatos
eljárások lefolytatása a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti keretén belül valósul meg.
Általános indoklás
2012. május 31–ig magasabb szintű szabályozás miatt a helyi rendeletekben meg-fogalmazott szabálysértési
rendelkezéseket hatályon kívül kellett helyezni. Az azóta eltelt időszakban kiderült, hogy vannak olyan magatartások,
melyek szankcionálatlansága komolyan veszélyezteti városunk közrendjét, az itt élő emberek nyugalmát. Ezért
mindenképpen szükséges gondoskodni a szabályozás-ról.
Részletes indoklás
1. § indoklása: a rendelet magatartási formákat és azok elmulasztásának szankcionálását szabályoz. Ilyenekről
magasabb szintű jogszabályok is rendelkeznek, ezért fontos megállapítani a rendelet alkalmazhatóságának
kritériumait.
2. § indoklása: kedvező városkép és az élhető település kialakítása érdekében az ingatlantulajdonosnak, kezelőnek,
használónak több olyan szabályt kell betartani, mely biztonságosabbá és szebbé teheti a település közterületeit.
3. § indoklása: a település kép és a közlekedés biztonság növelése érdekében a szabálytalan, engedély nélküli
közterület használat tiltása szükséges.
4. § indoklása: a háztáji állattartás káros hatással lehet a tartási hellyel szomszédos ingatlanokra, ezért az állattartás
körülményeinek szabályozása szükséges.
5. § indoklása: a magántulajdonú ingatlanok elhanyagolása az állattartáshoz hasonlóan káros hatással lehet a
szomszédos ingatlanokra, ezért a karbantartás szabályozása szükséges.
6. § indoklása: a kereskedelmi és vendéglátóegységek magas forgalma miatt jelentős mennyiségű hulladék
található, ezek környékén. A hulladék keletkezésének oka visszavezethető a létesítmények forgalmára, így
közterület tisztántartása a létesítményt üzemeltető feladatkörébe kell tenni.
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7. § indoklása: a 2-6 §-ban foglalt szabályok megszegése esetén megjelölésre került az eljárás megindításának
körülményei.
8. § indoklása: a gyorsabb ügyintézés érdekében az eljárás lefolytatását Képviselő-testületi hatáskörből jegyzői
hatáskörbe kell helyezni.
9- 12. § indoklása: részletezi az eljárás lefolytatásának szabályait.
13. § indoklása: rendelkezik a rendelet hatálybalépésének időpontjáról.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, szükség esetén a szabályozási területek
számát kiegészíteni szíveskedjen.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Rendelet elfogadása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletet az alábbiak szerint fogadja el:

.../2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5., 11. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű
jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál.
(2) E rendelet alkalmazásában a korlátozott cselekvőképes személy is rendelkezik eljárási képességgel.
2. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások
2. § A közösségi együttélés alapvetőszabályaiba ütköző magatartást követ el az az ingatlan használó, kezelője,
ennek hiányában tulajdonosa, aki
a) az ingatlannal határos árokszakaszban, a járműbehajtók átereszében és a folyókákban a víz szabad folyását nem
biztosítja
b) az ingatlannal határos zöldsávon nem távolítja el a csapadékvíz lefolyását akadályozó tárgyakat, anyagokat,
ezáltal nem biztosítja, hogy a csapadékvíz elvezető árokba vagy zárt csapadékvíz elvezető csatornába a
csapadékvíz szabadon lefolyhasson és ezzel másnak bizonyíthatóan kárt okoz, vagy a közterületen történő
közlekedést ezzel akadályozza.
c) az ingatlannal határos zöldsávon vagy árokszakaszon gyomirtó szert alkalmaz,
d) az ingatlan és az úttest közötti füves zöldsáv rendszeres gondozását, kaszálását vagy fűnyírását, és a lehullott
falevelek gyűjtését elmulasztja
e) az ingatlannal határos út árkában, átereszében, csapadékvíz elvezető csatorna nyílásában olyan anyagot helyez
el, amely a lefo-lyást akadályozza vagy akadályozhatja.
f) nem gondoskodik az ingatlanával határos közterületi járda folyamatos tisztán tartásáról, hulladéktól, portól, sártól,
szennyezőanyagoktól történő mentesítéséről,
g) szükség szerint nem gondoskodik az ingatlanával határos járdák hótól való le-tisztításáról, jegesedés esetén azok
csúszásmentesítéséről,
h) csúszásmentesítést követően az azt szolgáló szóróanyagot a csúszásveszély elmúltával nem takarítja el.
3. § A közösségi együttélés alapvetőszabályaiba ütközőmagatartást követ el, aki a közterületen használaton kívüli
gépjárművet, 3.5 tonnánál nagyobb össztömegű járművet, munkagépet, mezőgazdasági gépet, vagy munkaeszközt
engedély nélkül 10 napon túl tárol.
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4. § A közösségi együttélés alapvetőszabályaiba ütközőmagatartást követ el az az állattartó, aki
a) a belterületen tartott jószágállomány nagyságának megfelelő, környezetétől elszigetelt trágyatárolót nem létesít,
b) az állatok elhelyezésére szolgáló helyiségből a trágyát naponta nem hordja ki, és a helyiséget megfelelően nem
tisztítja és fertőtleníti,
c) a hígtrágyát nem zárt csővezetéken keresztül vezeti az aknába,
d) a trágya-és trágyalégyűjtő kiürítéséről szükség szerint nem gondoskodik. A tárolóból a trágyalé kifolyását, illetőleg
a csapadékvíz oda való befolyását nem akadályozza meg.
5. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az ingatlan használója, kezelője, ennek
hiányában tulajdonosa, aki
a) a házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és
pótlásáról nem gondoskodik.
b) az ingatlanát határoló kerítés jókarban tartását elmulasztja
c) a tevékenységével vagy a tevékenységének elmulasztásával ingatlanon olyan körülményeket teremt, mely
alkalmas a rágcsálók és egyéb kártevők megtelepedésére,
d) a rágcsálók és egyéb kártevők rendszeres irtását elmulasztja,
e) az ingatlanon található zöldterület fenntartását, kezelését, gondozását és növényvédelmét elmulasztja,
f) az ingatlanról a járda, vagy úttest fölé benyúló bokrok és faágak megfelelő nyesését, gyümölcsfa esetében a
lehullott termés felszedését elmulasztja,
g) az ingatlan gondozását elmulasztja.
6. § A közösségi együttélés alapvetőszabályaiba ütközőmagatartást követ el az a szórakozó-, vendéglátó- és árusító
hely tulajdonos, aki az üzlete előtti járdaszakasz és zöldterület tisztántartását a nyitva tartás ideje alatt elmulasztja.
3. Az eljárás megindítása
7. § A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelő és a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal megbízott ügyintézői ellenőrizhetik, a közigazgatási hatósági eljárást hivatalból kell lefolytatni.
4. Az eljárás lefolytatása
8. § E rendelet alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt induló eljárás
lefolytatására a Képviselő-testület a hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át.
9. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben közigazgatási hatósági
eljárás
a) valamely cselekményben megnyilvánuló magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől számított 30 napon belül,
b) mulasztásban megnyilvánuló magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától számított 60
napon belül,
c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás esetén a jogellenes állapot észleléstől számított 60
napon belül indítható meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidők elteltét követően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartás elkövetése miatt eljárás nem indítható.
5. Alkalmazható jogkövetkezmények
10. § (1) Aki az e rendeletben meghatározott alapvető közösségi együttélési szabályok betartását elmulasztja
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, a közterület-felügyelő a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alkalmazásával ötvenezer forintig terjedő
helyszíni bírságot szabhat ki.
(2) A közigazgatási bírságot a magatartás elkövetője a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül,
helyszíni bírságot a bírság kiszabását követő 30 napon belül a Gyomaendrőd Város Önkormányzata pénztárába
történő befizetéssel vagy a banki átutalással a az Önkormányzat pénzforgalmi számlájára köteles teljesíteni.
11. § Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet esetén a bírságot annak vezetőjével
szemben kell kiszabni, kivéve, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a közösségi együttélést sértő magatartást
egyértelműen azonosíthatóan más személy követte el.
12. § A kiszabásra kerülő bírság mértékének megállapításának figyelembe kell venni a Ket. 94/A § rendelkezésein
túl
a) a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét, és
b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból
megállapíthatóak.
6. Záró rendelkezések
13. § E rendelet 2017. január 1-én lép hatályba.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 01. 01.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. december 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Templom-zugban és a Hármas-körös folyó árterében lévő
strandok üzemeltetéséről
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2015. december 28.-án bérleti szerződést kötött Pájer Sándor egyéni
vállalkozóval (5500 Gyomaendrőd, Arany János utca 23/1.) a gyomaendrődi ingatlan-nyilvántartásban 7701/1 hrsz.ú, strandfürdő megnevezésű, 7517 m2 területű, a 7701/2 hrsz.-ú, beépítetlen terület megnevezésű, 890 m2 területű,
természetben a Templom-zugban található ingatlanok, valamint a 03/9 hrsz.-ú, strandfürdő megnevezésű, 2 ha
4441 m2 területű, természetben a Hármas-körös ártérben lévő ingatlan használatára.
A bérleti szerződés III.1.4. pontja előírja a bérlő részére, hogy igazolható módon tájékoztatnia kell a bérbeadót az
ingatlanok bérletéről, a szerződés teljesítéséről.
Pájer Sándor bérlő elkészítette a beszámolóját, amely az előterjesztés mellékletét képezi.
A beszámoló röviden taglalja a strandok működtetését. A beszámolási időszakban a víz minősége megfelelő volt,
melyet a hatósági ellenőrzés is igazolt. A Templom-zugi strandon szolgáltatásbővítés érdekében beüzemelésre
került egy fizetős WATER PARK és egy díjmentes kisgyerekes ugráló vár. Ezen eszközök gumiból készültek és
vízfelületen használhatók.
A beszámoló kitér a bérlő által szükségesnek ítélt alábbi felújítási feladatok megvizsgálására, felmérésére.
1. Partvédelem egyes szakaszai megcsúsztak, elváltak a parttól.
2. Nagy faház zuhanyzós építményrész oldalfalának a kijavítása.
3. Az 1-2-3-6-8-as faházak onduline tetőfedésének a cseréje.
Az előterjesztés mellékletében a bérlő által készített fotók mutatják a felújítandó építményrészeket.
A bérleti szerződés az alábbiakban szabályozza a karbantartást és felújítást.
„IV.12. A Felek a felújításokról, fejlesztésekről és beruházásokról külön-külön megállapodásokat kötnek, melyekben
rögzítik a pénzügyi elszámolás kérdéseit is."
„VII. 1. A Bérlő köteles gondoskodni az Ingatlanok karbantartásáról, műszaki állagának szinten tartásáról, szükség
szerint javíttatásáról.
A Felek a karbantartás fogalma alatt a folyamatos, zavartalan, biztonságos működtetést szolgáló javítási,
karbantartási tevékenységet értik, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de
rendszeresen visszatérő nagyjavítást és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű
használat érdekében el kell végezni, és amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi.
Az építmények főbb szerkezeti elemek cseréje és nagyjavítása nem tartozik."
Az önkormányzat, mint tulajdonos a jelzett műszaki problémákat az építményeknél megvizsgáltathatja, és annak
eredményeképpen dönthet a felújítási munkák elvégeztetéséről vagy a jelenlegi állapot változatlanul hagyásáról.
A fentiek alapján javaslom a felújítási feladatok felmérését és annak eredményét beterjeszteni a Képviselő-testület
2017. februári ülésére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
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Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"A beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Pájer Sándor bérlő beszámolóját a Templomzugban és a Hármas-körös folyó árterében lévő strandok üzemeltetéséről.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Műszaki állapot felmérési munkák "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
vezetőjét, hogy a Templom-zugban lévő strandfürdő (7701/1 hrsz.) és a 7701/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő alábbiakban
részletezett építményrészek műszaki állapotát mérettesse fel, és annak eredményét terjessze be a 2017. februári
ülésre.
Elvégzendő felmérési munkák:
1. Partvédelem,
2. Nagy faház zuhanyzós építményrész,
3. Az 1-2-3-6-8-as faházak onduline tetőfedés.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. december 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium kérelme
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Szeged-Csanádi Egyházmegye valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 2014. július 30.-án
megállapodás jött létre a köznevelési feladatot ellátó Gyomaendrődi Kner Imre Gimnázium és Kollégium (5500
Gyomaendrőd, Hősök útja 39.) egyházi fenntartásba vételéről.
Az intézmény működéséhez szükséges ingók és ingatlanok 5 évre szóló ingyenes használati jogáról külön
megállapodás került megkötésre Szeged-Csanádi Egyházmegyével.
Tóth Ferenc a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium intézményvezetője kérelemmel
fordult Gyomaendrőd Város Önkormányzatához.
Az intézmény a Hősök úton lévő gimnáziumi telephelyén az alábbi felújításokat tervezi elvégeztetni 2017. évben.
1. Az udvaron található aszfaltozott kézilabda pálya aszfaltrétegének felújítása diletációk kezelésével, majd új réteg
ráhordásával,
2. Salakkal felszórt, vagy aszfaltos futópálya létesítése 70 méter hosszúságban, kb. 3,9 méter szélességben a
kézilabdapálya és a hátsó betonkerítés és betonkerítés közötti füves sávban,
3. Egyéb munka távolugrógödör nekifutó sávjának felújítása (salakborítás), vízelvezetés.
A felújítás, illetve a bővítés célja, hogy az iskola udvara jobb minőségben álljon rendelkezésre a testnevelés órák,
sportfoglalkozások és az iskolai rendezvények számára.
A kérelem a várható kiadásokat 7,8–13,5 millió forint közötti nagyságrendben határozza meg.
Az ingatlan használatára 2014. június 19.-én kötött megállapodás 7. pontja az alábbiak szerint szabályozza a
karbantartást és felújítást.
„7. Az átvevő a használati jog gyakorlásának időtartama alatt köteles gondoskodni a vagyon értékének
megőrzéséről, állagának megóvásáról, védelméről, üzemképes állapotának fenntartásáról, szükség szerinti
felújításáról, köteles viselni a vagyonhoz kapcsolódó terheket"
Az intézmény vezetője kéri az önkormányzatot, hogy amennyiben tud, járuljon hozzá a költségek finanszírozásához.
A 2016. évi költségvetésben a dologi kiadásokon belül az alábbiakban részletezettek szerint van lehetőség a
felújítási munkák támogatására.
A gimnázium kollégiumi épület működtetésének biztosítására Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetésben 1 millió Ft támogatás lett jóváhagyva. A támogatási összegből 600 ezer Ft átadásra került az
intézmények. A kollégiumi épület 2016. szeptember 1. napjával visszakerült az önkormányzat fenntartásába, ennek
megfelelően a támogatási keretből 400 ezer Ft már nem kerül felhasználásra.
Amennyiben Gyomaendrőd Város Önkormányzata támogatni kívánja a felújítási munkákat, akkor a gimnázium
kollégiumi épület működtetésének biztosítására a 2016. évi költségvetésben 1 millió Ft támogatási keretből
fennmaradó 400 ezer Ft-ot javaslom felhalmozási célú támogatásként átadni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Hozzájárulás a felújítási munkákhoz"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium kérelmének helyt adva 400 ezer forint összegben támogatja a Gyomaendrőd, Hősök útja 39. szám alatt
lévő telephely udvarán elvégzendő kézilabdapálya, futópálya felújítási és egyéb munkák elvégzését.
A támogatás forrása: a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium kollégiumi épület működtetésének
biztosítására a 2016. évi költségvetésben 1 millió Ft támogatási keretből fennmaradó 400 ezer Ft.
A támogatás formája: felhalmozási célú támogatás.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. december 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Külterületi közterületek elnevezése
Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrődi polgárok cím megállapítási kérelemmel fordultak a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjéhez annak érdekében, hogy alkotmányos jogukat gyakorolva lakcímet létesítsenek olyan ingatlanokra,
amelyek jelenleg nem szerepelnek a központi címregiszterben (a továbbiakban: KCR). A Kormányablakok csak
olyan címelemre teszik lehetővé a lakóhely vagy tartózkodási hely létesítését (lakcímkártya kiadását) amelyik cím
megtalálható a KCR-ben.
A címmel nem rendelkező ingatlanok külterületen találhatóak, de nem minősülnek tanyának, mivel azok
zártkertekben találhatóak és közforgalmú útról megközelíthetőek. Ezek a közterületek ténylegesen gyűjtő útként
funkcionálnak és onnan közvetlenül elérhető több olyan ingatlan, amelynek a Rendelet szerint címmel kell
rendelkezniük.
A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
2. §-a úgy rendelkezik, hogy
„(1) A Magyarország területén található ingatlannak e rendeletben rögzített eljárási rend szerint megállapított és a
központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie. E rendelet értelmében ingatlan minden
a) beépítésre szánt területen fekvő telek;
b) beépítésre szánt területen fekvő telken
ba) létesített épület,
bb) létesített épületen belül található lakás,
bc) létesített önálló, épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince;
c) beépítésre nem szánt területen fekvő telek, ha azon
ca) épületet létesítettek,
cb) létesített önálló épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince található [a továbbiakban a bc) és cb)
alpontok együtt: pince];
d) a c) pontban foglalt telken létesített épület és pince,
e) olyan, az a) és c) pontban meghatározott telekkel alkotórészi kapcsolatban lévő önálló rendeltetési egység,
amelynek e rendelet céljával összhangban a címképzésért felelős szerv cím képzését szükségesnek tartja,
f) a b), d) és e) pontba nem tartozó ingatlan, ha a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény 5. § (2) bekezdés alapján a polgár lakóhelyéül, vagy külön jogszabály szerinti jogi személy,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet székhelyéül, telephelyéül szolgál [a továbbiakban az a)–f)
pontok együtt: ingatlan].
(2) Cím akkor
a) keletkezik, ha valamennyi, e rendeletben előírt címadatát bejegyezték a központi címregiszterbe,
b) szűnik meg, ha valamennyi címadatát törölték a központi címregiszterből,
c) módosul, ha valamely címeleme megváltozik.”
A Rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint
illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelölte ki.
A Rendelet 8. § (1) bekezdése értelmében „ha a címkezeléshez olyan címadat beszerzése szükséges, amelynek
megállapítása más hatóság, szerv, szervezet vagy önkormányzati képviselő-testület hatáskörébe tartozik, a
címképzésért felelős szerv (jegyző) megkeresi az illetékes hatóságot, szervet, szervezetet vagy önkormányzati
képviselő-testületet. A címképzésért felelős szerv az önkormányzati képviselő-testület döntésének megfelelő
címelemet jegyzi be a központi címregiszterbe.
A címképzésben érintett ingatlanok megközelítését szolgáló közterületeknek jelenleg nincs neve.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 14/A. §-a
alapján minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található. Közterület elnevezéseként nem
alkalmazható ugyanazon településen belül azonos jellegű közterületre alkalmazandó azonos elnevezés, a
közterületek megkülönböztetését lehetővé tevő szabályokkal való ellentét miatt összetéveszthető elnevezés, vagy a
közterületek elnevezésére vonatkozó technikai feltételekkel ellentétes elnevezés (közterület elnevezése ötven
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betűhelynél hosszabb nem lehet).
Az Mötv. 14. § (2) bekezdése szerint közterületnév nem lehet a) olyan személy neve, aki a XX. századi
önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy b) olyan
kifejezés vagy olyan szervezet neve, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.
A közterület elnevezése során figyelembe kell venni a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló
15/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) szabályait is. Ennek értelmében a közterületnév
megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti a polgármester, a Képviselő-testület bizottsága, az
önkormányzati képviselő, az önkormányzati választáson Gyomaendrődön választójoggal rendelkező polgár, az
egyesülési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó gyomaendrődi székhellyel rendelkező civil szervezet,
Gyomaendrőd város közigazgatási területén székhellyel, telephellyel rendelkező más jogi személy. További szabály,
hogy a névadási kezdeményezést a tervezett névadást megelőzően legalább 60 nappal korábban kell benyújtani. A
javaslatokat a Képviselő-testület Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága (a
továbbiakban: bizottság) véleményezi. A bizottság a véleményezés megalapozása érdekében szakértői tanácsadó
testületet hívhat össze az egyetemes magyar és helytörténetben, a nyelvtudományban, a néprajzban, a
hittudományban, a jog- és közigazgatás tudományban jártas helyi szakemberek bevonásával. Vitás esetben a
névadás megalapozása érdekében a bizottság javasolhatja a Képviselő-testületnek a Földrajzinév-bizottság
véleményének kikérését is.
A bizottság által véleményezett névadási javaslatot és annak részletes indokolását 30 napra a helyben szokásos
módon közszemlére kell tenni.
A közterület elnevezése az Mötv. 42. § 8. pontja alapján a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője részére a közterület névadási kezdeményezést a Rendelet
biztosítja. Az Ör. 3. § (3a) bekezdése pedig lehetővé teszi ilyen ügyekben a gyorsított eljárást. „A (3) bekezdésben
foglalt időpontnál később kizárólag a címképzésért felelős szerv által kezdeményezett közterület név megállapítást
lehet előterjeszteni.”
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a címképzésért felelős szervnek a Rendelet 8. § (1) bekezdésében foglalt
megkeresése alapján, a megkeresésében javasolt közterületeknek az előterjesztés indokolásai szerinti közterületi
neveket állapítsa meg.
A névadási javaslat kidolgozása során igyekeztünk régészeti és helytörténeti dokumentumokból olyan helyneveket
felkutatni, amelyek az adott területhez köthetők és megőrzik a hely történelmi múltját és a néphagyományokat. Így a
közterület név és a közterületjelleg meghatározásakor igyekeztünk a változatosságra törekedni és a hely jellegére is
utalni.
Az elnevezési javaslat kidolgozásakor figyelembe kellett venni még, hogy a Rendelet 10. § rendelkezései szerint a
jogszabály 1. mellékletben felsoroltaktól eltérő közterületjelleg a központi címregiszterben nem rögzíthető. Azaz míg
a közterület neve az Mötv. továbbá a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról
szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint szabadon megállapított közterületnév,
addig a közterületjelleg csak a Rendelet 1. mellékletében meghatározottak közül választható.
1.) 15459, 15401, 15402, 02748 és 02782 helyrajzi számú közterületek elnevezési javaslata: Farkasfoki kertsor
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Indokolás:
18

Magyarország régészeti topográfiájának [Budapest, 1989] 124. oldalán a 3/5-ös régészeti lelőhely leírása
következőket tartalmazza: „A határ ÉNy-i szélén, a mezőtúri országút DNy-i oldalán, a Holt-Körös Simai-zugot kerítő
medrének ÉK-i partján, hosszú, keskeny sávban gyűjtöttünk edénytöredékeket és embercsontokat is. A lelőhely D-i
végén egy kb. 25 m alapátmérőjű, 1,5-2 m magas halom látható, amely pontosan a hajdani Farkas-fok torkolatának
É-i partján ül.”
Az Endrődi füzetek 8. kötet [Dr. Hévvizi Sándor: Endrőd helynevei] 24. oldal. „Farkas-fok: 1822 /Huszár/ A határ
északnyugati szélén a Simai-zug Holt-Körös és a Mezőtúri országút közötti 1,5-2 méteres magasságú halom mellett
folyt a régi berettyó a körösbe. Ettől és a Simai csárdától kissé keletre volt a Farkas-fok, amely a Körössel volt
kapcsolatban…”
A javasolt közterületnév az ősi helynév megőrzését hivatott biztosítani. A közterület jelleg az egy oldalon, sorban
elhelyezkedő zártkertekre utal.
2.) 02827/1 és 02827/3 helyrajzi számú közterületek elnevezési javaslata: Leányvár út
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Indokolás:
Magyarország régészeti topográfiájának [Budapest, 1989] 140. oldalán a 3/29-es régészeti lelőhely leírása
következőket tartalmazza: „A községtől ÉNy-ra, a Hármas-Körös É-i partját kísérő védgát ÉNy-i oldalán, kis területen
van egy lelőhely… A lelőhely környékén egy régi térkép „Leán-vár” feliratot tüntet fel…”
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Az Endrődi füzetek 8. kötetének [Dr. Hévvizi Sándor: Endrőd helynevei] 34. oldala: „Leány-vár: 1822: Leán Vár
/Huszár/ Huszár Mátyás térképe a Harcsás-zugban jelöl egy kis ovális alakú területet ezzel a névvel…””
A javasolt közterületnév az ősi helynév megőrzését hivatott biztosítani.
3.) 02836/5 és 15309 helyrajzi számú közterületek elnevezési javaslata: Telekparti út
Indokolás:
Az Endrődi füzetek 8. kötetének [Dr. Hévvizi Sándor: Endrőd helynevei] 47. oldala: „A Sóczó-zug és a Mezőtúri út
közötti partosabb legelőterület neve…”
A javasolt közterületnév az ősi helynév megőrzését hivatott biztosítani.
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4.) 15291 helyrajzi számú közterület elnevezési javaslata: Tölgy utca
Indokolás:
A közelben volt egy középkori település, melyet a korabeli iratok Tölgy néven említenek. A javasolt közterületnév az
ősi településnév megőrzését hivatott biztosítani.
Magyarország régészeti topográfiájának [Budapest, 1989] 140. oldalán a 3/21-es régészeti lelőhely leírása
következőket tartalmazza: „A község Ny-i, ÉNy-i szélén, a Hármas-Körös ásott medrének D-i partján, az ártérben,
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egy É-D irányú, magas, partos kiemelkedésen csak szórványosan találtunk edénytöredékeket első terepjárásunk
idején. A partvonulatot szemmel láthatóan többször megbolygatták különböző földmunkák, gátépítések és
gáterősítések alkalmával, továbbá a Körös új medrének ásatásakor. ekkor választották el a mai Körös-meder jobb
partján lévő lelőhelyrésztől, amellyel a szabályozások előtt lelőhelyünk együtt képezte azt a középkori települést,
amelyet az oklevelek Tölgy néven ismernek és említenek.”
Az Endrődi füzetek 8. kötetének [Dr. Hévvizi Sándor: Endrőd helynevei] 48. oldala: „Tölgy: Középkori falu volt.
Templomának helyét feltehetőleg a Hármas-Körös déli partján találták meg a régészek, a mai belterülettől nyugatra.”
5.) 15273 helyrajzi számú közterület elnevezési javaslata: Doboskert utca
Indokolás:
Az Endrődi füzetek 8. kötetének [Dr. Hévvizi Sándor: Endrőd helynevei] 22. oldala: „Dobos-kert: nyugati szélén a
községnek, a Hármas-Körös déli partján, egy észak-déli irányú magas, partos kiemelkedés található. nagy
valószínűséggel az volt Tölgy falu helye. az ásott Körös északi partján megtalálták a templom egykori maradványait
is.”
A javasolt közterületnév az ősi helynév megőrzését hivatott biztosítani.
6.) 15289 helyrajzi számú közterület elnevezési javaslata: Kislapos utca
Indokolás:
Az 1800-as évekből származó térkép a jelenlegi Olajosok útjától északra jelzi a Kis Lápos helynevet.
Az Endrődi füzetek 8. kötetének [Dr. Hévvizi Sándor: Endrőd helynevei] 31. oldala: „Kis-Lápos: 1890: Kis Lápos /Víz.
3./, 1890: Kis Lápos /T. 1./, 1895: Kis Lápos /Víz. 2./. Tulajdonképpen egy kisebb major volt Nagylapos déli részén, a
Bóné-zugtól északra...”
A javasolt közterületnév az ősi helynév megőrzését hivatott biztosítani.
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Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
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Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"A 15459, 15401, 15402, 02748, 02782 helyrajzi számú közterületek elnevezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva Gyomaendrőd külterület 15459
helyrajzi számú, kivett saját használatú út művelési ágú, a 15401 helyrajzi számú, kivett saját használatú út művelési
ágú, a 15402 helyrajzi számú, kivett saját használatú út művelési ágú önkormányzati tulajdonú közterületeknek,
továbbá a 02748 helyrajzi számú, kivett töltés művelési ágú és a 02782 helyrajzi számú, kivett töltés művelési ágú, a
Körös-Vidéki Vízügyi Igazgatóság tulajdonában lévő területeknek 2016. december 16-ától a Farkasfoki kertsor nevet
adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Megyeri László
2. döntési javaslat
"A 02827/1 és a 02827/3 helyrajzi számú közterületek elnevezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva Gyomaendrőd külterület 02827/1
helyrajzi számú, kivett közút, kivett árok művelési ágú és a 02827/3 helyrajzi számú, kivett közút művelési ágú
önkormányzati tulajdonú közterületeknek 2016. december 16-ától a Leányvár út nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Megyeri László
3. döntési javaslat
"A 02836/5 a 15309 helyrajzi számú közterületek elnevezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva Gyomaendrőd külterület 02836/5
helyrajzi számú, kivett út művelési ágú és a 15309 helyrajzi számú, kivett saját használatú út művelési ágú
önkormányzati tulajdonú közterületeknek 2016. december 16-ától a Telekparti út nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
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Hivatali felelős: Megyeri László
4. döntési javaslat
"A 15291 helyrajzi számú közterület elnevezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva Gyomaendrőd külterület 15291
helyrajzi számú, kivett saját használatú út művelési ágú önkormányzati tulajdonú közterületnek 2016. december 16ától a Tölgy utca nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Megyeri László
5. döntési javaslat
"A 15273 helyrajzi számú közterület elnevezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva Gyomaendrőd külterület 15273
helyrajzi számú, kivett saját használatú út művelési ágú önkormányzati tulajdonú közterületnek 2016. december 16ától a Doboskert utca nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Megyeri László
6. döntési javaslat
"A 15289 helyrajzi számú közterület elnevezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva Gyomaendrőd külterület 15289
helyrajzi számú, kivett saját használatú út művelési ágú önkormányzati tulajdonú közterületnek 2016. december 16ától a Kislapos utca nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Megyeri László
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. december 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Pályázati kiírás a gyomai emléktér kialakítására
Megyeri László aljegyző, Szmolár Eszter
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete 135/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozatában döntött
arról, hogy a kezdeményező Bethlen Nyugdíjasok Közössége és a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és
Élelmiszergazdasági Oktatási- Képzési Alapítvány, továbbá más együttműködő szervezet bevonásával 2017-ben
méltó módon kíván megemlékezni Gyoma újratelepítésének 300. évfordulójáról. Ennek érdekében már több
előkészület történt. Elkészült és november végén bemutatásra került az évfordulós események emblémája.
Befejezés előtt áll a Gyoma történetét feldolgozó monográfia és folyik a Gyomaendrődi Ki Kicsoda? kiadvány
szerkesztése is. Körvonalazódott az ünnepi események rendezvényterve, melynek költségvetését január közepéig
kell elkészíteni. A márciusi döntés között szerepelt még egy évfordulós eseményt megörökítő köztéri műalkotás
elhelyezése a jelenlegi Wodiáner Albert téren. Ennek kapcsán elrendelte a képviselő-testület a tér rehabilitációjával
kapcsolatos elvi előkészítő munkák lefolytatását, amelynek keretében tisztázni kell a jelenlegi emlékmű sorsát is.
Október végén egy szakértői véleményezési eljárásra került sor, melynek témája a téren elhelyezendő műalkotás
eszmei mondanivalójának megfogalmazása, és annak lehetséges ábrázolása a környezetben. További kérdés volt
még a jelenlegi emlékmű sorsa is. A szakértői vélemények egyértelműen a jelenlegi, tisztázatlan alkotói hátterű
emlékmű térről történő eltávolítását javasolja. A szakértői vélemény összességében azt szorgalmazta, hogy az
emléktér funkciójában egy élettel megtöltött, „belakott” pont legyen a város életében. A rajta elhelyezett, a történelmi
eseményre utaló szimbólum is térszintben kerülhetne megvalósításra megőrizve a park zöld jellegét, az ősfákat.
A rendelkezésünkre álló pénzügyi lehetőségek, továbbá az, hogy a fő célunk táj- és térépítészeti eszközökkel is
megvalósítható, így arra a következtetésre jutottunk, hogy az emlékteret elsősorban kertészeti és térépítészeti úton
valósítjuk meg, amelyben helyet kaphat egy szimbólum elem megvalósítása is.
Az emléktér kialakítására célszerű lenne terv- vagy ötletpályázatot kiírni, melyet a tervpályázati eljárásokról szóló
310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet szabályoz. Ezen felül a pályázat témájával kapcsolatos szakmai segítséget a
Magyar Építészkamara által rendelkezésre bocsájtott mintadokumentumok adnak.
Mint ahogyan a hivatkozott Kormányrendelet fogalmaz, a tervpályázat célja - főként a település- és területrendezés,
építészet és építés, belsőépítészet, illetve adatfeldolgozás területén készített - tervek vagy tervrajzok összevetése
és rangsorolása.
A tervpályázati eljárásra a Kbt. Első Részében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy közbeszerzési
eljárás helyett tervpályázatot kell érteni.
A tervpályázati eljárást - engedélyhez kötött tevékenység esetén - a tervpályázat tárgya szerinti építésügyi vagy
egyéb hatósági engedélyezési eljárásokat megelőzően kell lefolytatni
A tervpályázati eljárás nem irányulhat magának az engedélyezési tervdokumentációnak az elkészítésére, azonban
az ajánlatkérő kérheti olyan vázlatterv (tervjavaslat, látványterv, koncepcióterv) pályaműként történő bemutatását,
amely más pályázók által benyújtott pályaművekkel összehasonlítható, értékelhető és a nyertes pályázó
kiválasztására alkalmas.
Tervpályázati pályamű - ideértve a művészeti tervpályázati pályaművet is - megvétele alatt a Kormányrendelet
alkalmazásában azt kell érteni, ha az ajánlatkérő a díjazottként rangsorolt pályaműveken kívül a jelentős
részeredményeket tartalmazó további pályaművek tekintetében is előírta meghatározott felhasználási jogok
átruházását. A pályamű megvétele esetén a pályázó a bírálóbizottság által megállapított, a pályamű értékét is
figyelembe vevő vételi díjra jogosult.
A titkosság: A tervpályázati eljárás során a pályázók nevét, lakcímét, székhelyét, a kiírásban kért egyéb adatait
elkülönítetten, titkosan kell kezelni. A pályázók adatait a bírálóbizottság csak a bírálat lezárását és a zárójelentés
elfogadását követően ismerheti meg és hozhatja nyilvánosságra.
A hatályos jogszabályokat és az ajánlott eljárásrendet, dokumentumokat figyelembe véve az alábbi (a MÉK által
közzétett mintát követő) megvalósítási ütemterv alkalmazása javasolt, melyet a munkacsoport alakít ki. A
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pályázatokról a végső döntést a Képviselő-testület hozza meg.
A szakmai munkacsoport tagjai: Toldi Balázs polgármester, Megyeri László aljegyző, Pardi László osztályvezető
- Feladatuk a pályázati dokumentáció összeállítása, az eljárás lebonyolítása a együttműködve a szakmai Bíráló
bizottsággal.
- További feladatuk a közbeszerzési szabályzatban meghatározott Közbeszerzési csoport feladataival azonosak.
A szakmai Bíráló bizottság tagjaira javaslat: Molnár Zoltán Gyula, dr. Medveczki Teréz és dr. Szonda István
Feladatuk az alábbiak szerint határozható meg:
- Érvényt szerezzenek az építész szakma jogainak és érdekeinek,
- Felügyeljék a tervpályázat szabályszerű lebonyolítását, a vonatkozó rendeleteknek, és a kiírásnak megfelelően.
- További feladataik a közbeszerzési szabályzatban meghatározott Bíráló bizottság feladataival azonosak.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy az emléktér kialakításának előkészítéseként a következő döntéseket hozza meg.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Pályázati kiírás a gyomai emléktér kialakítására"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázati kiírás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 135/2016. (III. 31.) Gye. Kt. határozatának 1. és 2.
pontjában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása érdekében elhatározza:
a) a Wodináer Albert tér rehabilitációjával, annak Gyoma újratelepülésének 300-ik évfordulóját megörökítő
emléktérré alakítását
b) elrendeli az 1) pontban megfogalmazott cél megvalósítása forrásának megtervezését a 2017. évi költségvetésben
12 millió forint keretösszegben.
c) felhatalmazza a szakmai munkacsoportot a tervpályázati eljárás lebonyolítására, továbbá
d) a beérkező pályázatok szakmai Bíráló bizottság tagjainak Molnár Zoltán Gyula főépítészt, dr. Medveczki Teréz
köztisztviselő, építő mérnököt és dr. Szonda István néprajzkutatót választja meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Javaslatok, gondolatok:
Nyílt pályázat esetén:
‐
‐
‐
‐
‐

felhívást megküldeni az építész kamarának, hogy továbbítsa a tagoknak
díjazás: 1‐3 helyezett megvételben részesül, (100‐75‐50 eFt)
térszínen megvalósított Gyomaendrődre jellemző szimbolikus térformálás
zöldfelület, növényzet lehetőség szerinti meghagyása
meglévő emlékmű elbontása

Ezen felül:
Úgy gondolom a megemlékezést nem kell harsány módon megtenni, inkább fontos olyan használati
tér létrehozása ami ezen csomópontban megállító, pihenő, találkozó helyé nőheti ki magát. Pl. iskola
után gyülekezőhely, akár itt várva a szülőket, más iskolába járó barátokat. Át kellene adni a
lakosságnak és azon belül is a gyerekeknek ezt a teret. És az emléktérrel tudatosítani bennük a város
múltját, jelenét és jövőjét. Ezen tér kialakításával élénkebbé válhat a környezet is, üzletek,
kisétterem, gyorsétterem telepedhet a környezetbe.
Jelentős kerékpárút nyomvonal mellett helyezkedik el, így megállóhelyként (pihenő) is funkcionálhat.
Illetve helyi értékvédelmi terület határán helyezkedik el, valamint műemlékek, helyi védett épületek
környezetében. És jelentős léptékű épület a meglévő iskola is.

Molnár Zoltán Gyula
városi főépítész

9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. december 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a 2016. évben benyújtott pályázatokról
Kürtiné Erdősi Klára, Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az év eleje óta sorra jelentek meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázati felhívásai. Az egyes
pályázati konstrukciók keretében benyújtandó valamennyi projektötlet a Képviselő-testület 2016. évi soros üléseire
került előterjesztésre.
Az év során az alábbi támogatási kérelmek kerültek előkészítésre és benyújtásra a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében:
TOP-1.1.1-15: A Gyomaendrődi Ipari Park infrastrukturális fejlesztése
Projekt összköltsége: 469 402 413 Ft
Projektötlet: A projekt célja a Gyomaendrődi Ipari Park bővítésének érdekében a jelenleg megközelíthetetlen 14
hektáros önkormányzati terület bekötésének megvalósítása. A területet az Önkormányzat egy közel 1057 méter
hosszú bekötőút segítségével a jelenleg teljes kapacitás kihasználással működő ipari park központi terével kötné
össze. Az újonnan bevont terület 11 kisebb, körülbelül 1 hektáros területre kerül felosztásra, ezen felül a projekt
keretében valósul meg az új területek közművesítése: közvilágítás, ivóvíz ellátás, csapadékvíz és szennyvízelvezetés.
Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve
TOP-1.2.1-15 Fűzfás-zugi holtág turisztikai fejlesztése
Projekt összköltsége: 232 822 059 Ft
Projektötlet: A pályázat célja a gyomaendrődi fűzfás-zugi holtág turisztikai fejlesztése, melynek keretében stéggel
ellátott horgászházak építésére, sólyapálya kialakítására, útépítésre (a 46-os sz. úttól a Halász utcáig a gáton
vezetve 800 méter murvás út, innen a tervezett parkolóig 300 m aszfalt burkolatú út), parkolóhelyek kialakítására,
közművesítésre, valamint partrendezésre kerülne sor.
Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztvet
TOP-1.1.3-15 Piackorszerűsítés Gyomaendrődön – a helyi gazdaságfejlesztési megoldás
Projekt összköltsége: 58 568 226 Ft
Projektötlet: A helyi termékek piacra jutásának elősegítése érdekében szeretnénk megvalósítani jelen beruházást,
melynek keretében a piaci kültéri elárusítóhelyek infrastrukturális fejlesztésére kerülne sor.
A helyi piac fontos intézménye a helyi gazdaságnak, hiszen a termelők és kiskereskedők fóruma a vásárlókkal való
találkozásra. Egy jól működő piac nemcsak a helyben termelt áruk piacra jutását segíti, de a helyi közösség életében
is meghatározó szerepe van. A helyi termékek értékesítésének megkönnyítése segítheti a gazdálkodóvá válást is,
hiszen ha könnyebb piacra juttatni a megtermelt árut többen választhatják ezt az utat a megélhetésre, ami közel áll a
környék mezőgazdasági profiljához.
Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve
TOP-1.4.1-15 A gyermekellátási szolgáltatások minőségének fejlesztése a Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya Kistérségi Óvoda feladatellátási helyein
Projekt összköltsége: 194 270 131 Ft
Projektötlet: A projekt célja az óvodai feladatellátási helyek infrastruktúra- és eszközfejlesztésének támogatása és
annak fenntartása, a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében. A
Százszorszép Óvoda bővítése és átalakítása során sor kerülne intézményvezetői iroda, óvodatitkári iroda, a nevelői
szoba, felnőtt öltöző, a mosó- vasaló, tisztítószer tároló, tálaló (melegítő) konyha, korszerű logopédiai- és fejlesztő
szoba, egy 82 m2-es tornaszoba, orvosi szoba kialakítására. Csemetekert Óvodában bővítéssel kerül kialakításra
egy 62,90 m2 nagyságú tornaszoba, szertárral. A bővítés okán új és egyben akadálymentes bejárat kerül
kialakításra a meglévő épületbe.
Mindkét feladatellátási helyen sor kerül energetikahatékonysági intézkedésekre: fűtéskorszerűsítésre, nyílászáró
cserére.
Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve
TOP-2.1.2-15 Gyomaendrőd gyomai városrész központjának rehabilitációja
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Projekt összköltsége: 499 057 540 Ft
Projektötlet: A projekt célja a Szabadság tér alkalmassá tétele nagyobb rendezvények, jelentősebb közösségi
események lebonyolítására, melyek vonzáskörzete túlterjed a közvetlen közelben lévő lakóterületeken. A fejlesztés
érintené a buszpályaudvart, a Fő út egy részét, a Szabadság teret és a Hősök útját.
Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve
TOP-2.1.2-15 Gyomaendrőd endrődi városrész központjának rehabilitációja
Projekt összköltsége: 199 570 365 Ft
Projektötlet: A projekt keretében a Hősök tere rehabilitációjára, valamint a piactér fejlesztésére kerülne sor. A terület
felújításának célja egy, a városrész számára pihenést, rekreációs lehetőséget biztosító korszerű városi park
létrehozása.
Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve
TOP-2.1.3-15: Belterületi vízrendezés IX. ütem Gyomaendrődön
Projekt összköltsége: 243 516 472 Ft
Projektötlet: A projektben a Belvíz IX. ütem megvalósítására, csapadékvíz elvezetésre kerülne sor, melynek keretei
között az alábbi csatornák rendezése történne meg:
2 jelű öblözet csatornái: Kenderáztató utca, Apponyi utca, Sugár utca, Selyem út, Toronyi utca
6 jelű öblözet csatornái: Táncsics utca, Vadász utca, Bányász utca
7/1 jelű öblözet csatornái: Selyem út, Sugár utca és Toronyi utca, míg a 7/2 jelű öblözet csatornái: Fő út, Kárász
utca, Táncsics utca, Dankó utca és Körös utca
9 jelű öblözet: Szt. István utca, Bethlen utca és Szélső utca
Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve
TOP-3.1.1-15 Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése Gyomaendrődön, a Kodály Zoltán utca és a Hídfő
utca között, valamint kerékpáros nyomvonal kialakítása a Selyem úton
A projekt összköltsége: 206 359 266 Ft
Projektötlet: A projekt keretében 1006 fm hosszan épülne kerékpárút, mely a Kodály Zoltán utcánál csatlakozik a
meglévő kerékpárúthoz. A tervezett kerékpársáv a Selyem úton kerül kijelölésre mindkét oldalon, összesen 6800 m
hosszon.
A fejlesztés megvalósításával bővül településünkön a kiépített közlekedésbiztonsági kerékpárút hálózat hossza, a
legforgalmasabb utak biztonságosan kerékpározhatóvá válnak.
Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve
TOP-3.2.1-15 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal komplex energetikai felújítása
A projekt összköltsége: 184.226.285 Ft
Projektötlet: A projekt keretében a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal komplex energetikai felújítására, az
épület hőszigetelésére, nyílászáróinak cseréjére, fűtéskorszerűsítésre és az épület villamos energia ellátásának
megújuló energiával történő kiváltására kerülne sor.
Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve
TOP-3.2.1-15 Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola komplex energetikai felújítása
A projekt összköltsége: 247.405.278 Ft
Projektötlet: A projekt keretében a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola komplex energetikai felújítására, az épület
hőszigetelésére, nyílászáróinak cseréjére, fűtéskorszerűsítésre és az épület villamos energia ellátásának megújuló
energiával történő kiváltására kerülne sor
Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve.
TOP-3.2.2-15 Napelempark megépítése Gyomaendrőd Város Önkormányzata intézményrendszerének
villamos energia ellátás biztosítására
A projekt összköltsége: 91.593.797 Ft
Projektötlet: napelempark építésére kerülne sor az Önkormányzat intézményrendszerének villamos energiával
történő ellátása érdekében.
Az alábbi intézmények kerülnek bevonásra a projektbe:
I. Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya központi konyha (5500 Gyomaendrőd,
Mirhóháti u. 1-5.)
II. Varga Lajos Sportcsarnok (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér
III. Gyomai központi orvosi rendelő (5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3.)
IV. Endrődi központi orvosi rendelő (5500 Gyomaendrőd, Fő út 3.)
V. Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
székhely: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181.,
VI. telephely: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 45.
VII. Kállai Ferenc Kulturális Központ (5500 Gyomaendrőd, Kossuth u.9.)
VIII. Szent Antal Népház (5502 Gyomaendrőd, Blaha L. u. 21.
IX. Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. (5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.)
Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve.
30

TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Gyomaendrőd endrődi településrészén
Projekt összköltsége: 60 000 000 Ft
Projektötlet: A projekt keretében sor kerülne a Fő út 3. sz. alatti orvosi rendelő felújítására, valamint bővítésére. A
fejlesztés részeként 3 háziorvosi rendelő, 2 fogorvosi rendelő, a várók, valamint a további kiszolgáló helyiségek,
személyes megbeszélést biztosító helyiségek kialakítására, a teljes épület külső hőszigetelésére, valamint komplex
akadálymentesítésére kerülne sor.
Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Gyomaendrőd gyomai településrészén
Projekt összköltsége: 59 038 298 Ft
A projekt keretében a Dr. Pikó Béla utca 3. sz. alatti orvosi rendelő és a védőnői szolgálat felújítására, valamint a
kapcsolódó eszközbeszerzésre kerül sor.
A fejlesztés részeként 2 felnőtt háziorvosi rendelő, 1 gyermek háziorvosi rendelő, a várók, valamint a további
kiszolgáló helyiségek, a személyes megbeszélést biztosító helyiségek, kialakítására és a védőnői szolgálat
felújítására és korszerűsítésére kerülne sor.
A fejlesztés részeként megvalósul az épület hőszigetelése, a komplex akadálymentesítés, valamint udvarrendezés.
Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve
TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése a Térségi Szociális Gondozási Központban
Projekt összköltsége: 61 626 023 Ft
Projektötlet: A projekt keretében a Blaha L. u. 2-6. szám alatti nappali ellátást, étkeztetést, házi segítségnyújtást
biztosító gondozó egység felújítására, modernizálására kerülne sor. A fejlesztés magába foglalja az épület
infrastrukturális fejlesztését, személygépkocsi beszerzést, garázs kialakítását, továbbá tárgyi eszközök fejlesztését
és beszerzését. A projekt a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás, mint
fenntartó, nevében került benyújtásra.
Pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve
TOP-5.1.2.15 Helyi foglalkoztatási együttműködések
Gyomaendrőd Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást kötött a Békés Megyei Kormányhivatallal és a
KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft-vel. A konzorcium pályázatot nyújtott be a TOP-5.1.2-15
Helyi foglalkoztatási együttműködések" c. pályázati kiírásra, a Gyomaendrődi járási foglalkoztatási paktum
megvalósítása érdekében.
A projekt célja a foglalkoztatás-növelést célzó foglalkoztatási együttműködések, partnerségek, paktumok
létrehozatala a paktumok képzési és foglalkoztatási programjaik megvalósítása érdekében. Emellett az emberi
erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás ösztönzés és társadalmi együttműködések támogatása, melynek elérése
érdekében Gyomaendrőd Város Önkormányzata összefogott a Békés Megyei Kormányhivatallal, illetve a
foglalkoztatás-fejlesztésben érintett helyi, és egyéb civil szereplőkkel.
A projekt sikeres megvalósítása esetén hozzájárul a területi sajátosságokon alapuló fejlettségbeli különbségek
mérsékléséhez és a foglalkoztatottsági szint emeléséhez.
A projekt összköltsége: 300 000 000 Ft (konzorcium egészére vonatkozóan)
Igényelt támogatás:
300 000 000 Ft
A pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve.
TOP-7.1.1-15 Gyomaendrődi helyi Közösség a települési kultúra fejlesztéséért
A Gyomaendrődi Helyi Közösség – TOP-7.1.1-15 Gyomaendrődi helyi Közösség a települési kultúra
fejlesztéséért pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújtott be a települési kultúra fejlesztés stratégiájának
elkészítésére és végrehajtására, valamint a végrehajtást irányító Helyi Akciócsoport működésének támogatására.
A tervezés során elsőként a település aktív szereplőinek beazonosítása és megszólítása történt meg a HACS
kialakítás érdekében, továbbá – részben a HACS-tagok segítségével – bevonásra kerültek a kevésbé aktív, de
fontos információkkal rendelkező helyi szereplők is. A megfelelő belső diverzitást biztosító HACS 18 taggal
megalakult, továbbá a szervezeti és működési keretek kialakításra kerültek. A tervezési terület nagysága
beazonosításra került, áttekintésre kerültek a stratégia tartalmi és formai követelményei. A folyamat eredményeként
elkészült a helyi fejlesztési stratégia. A munkaszervezeti feladatokat a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
látja el, külön belső szervezeti egység kerül létrehozásra a feladatellátásra. A pályázat kulcsprojektje a Kállai Ferenc
Kulturális Központ infrastrukturális fejlesztése, még sokrétűbb közösségi színtérré fejlesztése.
Projekt összköltsége:
500 000 000 Ft
Igényelt támogatás(100%):
500 000 000 Ft
A pályázat státusza: jogosult, döntésre felterjesztve.
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás, mint fenntartó nevében, a VP-6-7.4.1.116 Öregszőlő településképének javítása, középület korszerűsítés címmel került benyújtásra támogatási kérelem
a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,
energetikai korszerűsítése című pályázati konstrukció keretében a Kondorosi u. 1. szám alatti Szent Imre Idősek
Otthona és 3. számú Nappali Klub fejlesztése érdekében.
A beruházás összes költsége 31.960.270 Ft, a megvalósításhoz az összeg 15 %-áig önerő biztosítására van
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szükség. Támogatás elnyerése esetén, mivel a fejlesztés eredménye Gyomaendrőd területén realizálódik, így a
szükséges önerő összegét Gyomaendrőd Város Önkormányzata biztosítja. Az önerő, azaz 4.794.040 Ft
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelete 8. melléklet 77. sor TOP és egyéb pályázati
saját erő keret terhére került betervezésre.
A pályázat előkészítését és a támogatási kérelem benyújtását a Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya gazdasági vezetője és a Településfejlesztési osztály közösen végezte.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által hirdetett Kerékpárosbarát település 2016. cím elnyerése érdekében
pályázatot nyújtottunk be a Kerékpáros Magyarország Szövetséghez. Az elbírálás megtörtént, az értesítés alapján
idén is címbirtokosok lettünk.
2016 februárjában pályázatot nyújtottunk be a Bethlen Gábor Alap 2016. évi „Egyéb támogatások" előirányzat
terhére, „A magyar kultúráért és oktatásért"című pályázati felhívásra "Határok nélkül magyarul" Kárpát-medencei
Néptánc és Népzenei Találkozó" megrendezése érdekében. A projekt keretében az idei évben 18. alkalommal
megrendezésre kerülő Nemzetközi Halfőző Verseny keretei került volna megrendezésre hagyományőrző,
magyarságtudatot erősítő programunk. A program keretében Nagyenyed, Vrutky és Bihardiószeg gyermek
népművészeti csoportjait, illetve a helyi tradicionális kézművesek terveztük meghívni, hogy bemutathassák
munkásságukat.
A pályázat elbírálása megtörtént, a projekt forráshiány miatt nem részesült támogatásban.
Támogatási kérelmet nyújtottunk be a Kubinyi Ágoston Program pályázati kiírására „Az Endrődi Tájház és
Helytörténeti Gyűjtemény enteriőr kiállításának megújítása és ehhez kapcsolódó múzeumpedagógiai
foglalkozás kidolgozása" címmel.
A projekt keretében a tájház enteriőr kiállításának megújítására, állagvédelmére, restaurálására, múzeumpedagógiai
foglalkozás kidolgozására, valamint halászati kiállítási anyag megvásárlására és összeállítására kerülne sor. Az
igényelt támogatás 4 000 000 Ft.
Az Emberi Erőforrás Minisztériuma csökkentett támogatást, 1 500 000 Ft-ot ítélt meg a program megvalósítására. A
támogatás felhasználásának és a szakmai program megvalósításának határideje 2017. december 17.
2016. június 2-án benyújtásra került az Önkormányzati fejlesztések 2016. című támogatási kérelem. A pályázat
keretében a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Fő úti telephelyén sportudvar kialakítására nyújtottunk be
projektjavaslatot, valamint út és járdaépítésre Gyomaendrődön.
A pályázat költségvetése az alábbiak szerint alakul:
Bruttó összköltség:
58.649.578Ft
Elnyerhető összes támogatás:
49.852.140 Ft
Önkormányzati saját erő:
8.797.438 Ft
Önkormányzatunk nem szerepel a támogatottak listáján.
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség – Gyomaendrőd Város Önkormányzatával kötött konzorciumi megállapodás
keretében – pályázatot nyújtott be a Bejárható Magyarország programhoz kapcsolódva (GINOP 7.1.2) az „Aktív
turisztikai hálózatok infrastrukturális fejlesztése" c. pályázati felhívásra.
A projekt keretében az alábbi tevékenységek megvalósítására kerülhet sor:
- mobil stég beszerzése
- mobil konténerek beszerzése és elhelyezése az ártérben
- konténerek berendezéseinek beszerzése
- konténerek önálló energiaigényének biztosítása
- eszközbeszerzés (túrakajakok beszerzése)
- parkoló és odavezető út építése, felújítása
- területen az ivóvízellátás biztosítása
A projekt támogatásban részesült, az Önkormányzatunkra vonatkozó programelemek az alábbiak:
Megállóhely kialakításának tervezési feladatai:
990.600 Ft
Megállóhely kivitelezési feladatai:
11.430.000 Ft
A projekt 100 %-os támogatási intenzitású, önerő biztosítása nem szükséges, az önkormányzati konzorciumi tagok a
támogatási szerződés aláírását követően a teljes támogatási összeget előlegként igényelhetik.
Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett Konyhafejlesztési
pályázat 2016 konstrukcióra, a Térségi Szociális Gondozási Központ által működtetett Központi Konyha fejlesztése
érdekében. A fejlesztés keretében az alábbi tevékenységek megvalósítására kerül sor: padlóburkolat cseréje a
főzőtérben - napkollektor beszerzése és felszerelése a használati melegvíz biztosítása érdekében fűtéskorszerűsítés - fa nyílászárók műanyag nyílászárókra történő cseréje - a kimenő szennyvízrendszer
korszerűsítése, felújítása (zsírfogó akna és aknarendszer felújítása), eszközbeszerzés, hűtőkamra beszerelése.
A pályázat keretében igényelt támogatás: 31 733 232 Ft
A vállalt önerő:
1 670 170 Ft
A projekt összköltsége:
33 403 402 Ft
A Nemzetgazdasági Minisztérium a projektet 28 550 938 Ft támogatásban részesítette. A projekt megvalósításának
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határideje 2017. december 31.
Magyarország 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II.5. a) pont szerint
közművelődési érdekeltségnövelő támogatást ítéltek meg Önkormányzatunk részére.
A pályázaton közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési intézmény műszaki technikai
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása, épületének karbantartására, felújítására lehetett forrást
igényelni.
A Szent Antal Népház (alapítva: 2016. február 1.) számára 1 707 000 Ft támogatást nyertünk, 1 500 000 Ft saját erő
kötelező biztosítása mellett. A támogatásból és felajánlott önerőből a Népház külső homlokzati részének
rendbetétele valósulhat meg az alsó teremnél és a tető részen, illetve minimális eszközbeszerzés a szakmai
munkához. A beruházás 2017-ben kerül megvalósításra.
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtott be az EFOP-3.2.9-16
pályázati konstrukcióra, „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése a Gyomaendrődi Járás
intézményeiben" címmel. A pályázat célja: az elsődleges prevenció megerősítésével az óvodás és iskolás
gyermekek és fiatalok életminőségének javítása, a gyomaendrődi járásban az óvodai és iskolai szociális segítő
tevékenység kiépítése, valamint az ehhez kapcsolódó szakmai és szakmaközi együttműködések kialakítása és
működtetése.
A projekt összköltség: 36.169.300 Ft
Igényelt támogatás (100%): 36.169.300 Ft
A pályázat benyújtásra került, elbírálása folyamatban van.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy támogatási kérelmet nyújt be az
EFOP- 3.3.2-16 pályázati konstrukcióra, mely a kulturális intézmények, a tanulók tanórán kívüli ismeret- és
tudásgyarapítására kompetenciafejlesztésére irányul.
A pályázat célja a tanulók tanórán kívüli, és óvodás gyermekek foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztéséhez,
ismeret- és tudásgyarapításához, a nem formális és informális tanulási formák alkalmazásához, továbbá a
köznevelés hatékony támogatása érdekében a kulturális szolgáltatások, tevékenységek és programkínálatának
fejlesztéséhez való hozzájárulás.
A projekt összköltsége: 25 000 000 Ft
Igényelt támogatás: 25 000 000 Ft
A pályázat benyújtásra került, elbírálása folyamatban van.
A Településfejlesztési Osztály munkatársai közreműködtek a Csárdaszállás és Hunya települések által benyújtott
TOP pályázatok előkészítésében, összeállítottuk és benyújtottuk az alábbi támogatási kérelmeket:
TOP-1.4.1-15 Az óvodai nevelés feltételeinek minőségi fejlesztése a Csárdaszállási Napraforgó Óvodában
TOP-3.1.1-15 A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Mezőberény önálló kerékpárút Csárdaszállás közigazgatási területére
eső szakaszának megépítése
TOP-4.2.1-15 Szociális étkeztetéshez kapcsolódó konyha fejlesztése Hunyán
A Belügyminisztérium nyílt pályázatot hirdetett „Bűnmegelőzési projektek megvalósítására". A Képviselő-testület
döntése alapján MAKRO pályázat előkészítésére került sor, melynek keretében településbiztonsági, valamint
gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységek megvalósítására kerül sor. A komplex bűnmegelőzési program
megvalósítása érdekében az önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a Szarvasi Rendőrkapitánysággal,
Gyomaendrődi Polgárőr Egyesülettel, a Térségi Szociális Gondozási Központtal, valamint a helyi oktatási
intézményekkel.
A projekt költségvetése az alábbiak szerint alakul:
Bruttó összköltség (100 %):
8 565 425 Ft
Igényelt támogatás (95%):
8 137 154 Ft
Saját erő (5%):
428 272 Ft
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 19.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló a 2016. évben benyújtott pályázatokról"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi pályázatokról szóló beszámolót
megismerte, annak tartalmát elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. december 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és
alapvetőszolgátlatásainak fejlesztése pályázat
Pardi László, Petényi Roland, Weigertné Szilágyi Erika
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Megjelent „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, Külterületi
helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati felhívás.
Az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:
1. célterület: külterületi helyi közutak fejlesztése
2. célterület: önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzése.
Támogatást igénylő mindkét célterület esetében a vidéki térségben működő települési önkormányzat, önkormányzati
társulás vagy ezek konzorciuma lehet.
Támogatható tevékenységek:
1. célterület
I. Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő, külterületi, már meglévő földutak
stabilizálása, alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása.
II. Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi, szilárd burkolattal rendelkező
helyi közutak alépítményének és szilárd burkolatának a felújítása és/vagy szélesítése.
2. célterület
Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő utak karbantartását, rendszeres felújítását
biztosító vontatott és függesztett munkagépek, erőgépek, erőgépek és vontatott, függesztett munkagépek, ágaprító
gépek beszerzése.
Önállóan nem támogatható tevékenységek mindkét célterület esetén:
a) projekt előkészítés szakmai előkészítés, közbeszerzés, mérnöki feladatok, projektmenedzsment, egyéb
szolgáltatások, beleértve a 3.1.2.1 alfejezet tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét.
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
1. célterület esetében:
a) szükséges infrastrukturális munkák: az útberuházáshoz kapcsolódó infrastrukturális elemek forgalomtechnika
korszerűsítése, műtárgyépítés és felújítás, komplex terület-előkészítési munkák (bontás, tereprendezés,
kármentesítés, lőszermentesítés, régészet stb.);
b) szilárd burkolatú út kialakítása esetén közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések: forgalomtechnikai jelzések és
eszközök, sebesség- és forgalomcsillapító szigetek építése, gyalogátkelőhelyek létesítése;
c) balesetveszélyes útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése: balesetveszélyes ívek korrekciója;
d) amennyiben az adott út esetében releváns: kerékpáros átvezetések kialakítása;
e) árokrendezés, átereszek felújítása, padkák, rézsűk kialakítása, nyitott vagy zárt csapadékvíz-elvezető rendszer
helyreállítása, korszerűsítése;
f) zöldterület-építési, átalakítási munkák.
2. célterület esetében:
a) kiegészítő elektrotechnikai-mechanikai tartozékok, melyek az utak karbantartását szolgáló erő- és munkagépek
működtetéséhez nélkülözhetetlenek.
A támogatást igénylőnek az 1. célterület esetében megvalósíthatósági tanulmányt, a 2. célterület tekintetében
fenntartási és üzemeltetési tervet kell elkészítenie.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. január 6-ától 2019.január 7-éig van lehetőség.
Ezen időszak alatt a meghatározott határnapokig benyújtott projektek kerülnek együttes elbírálásra (összesen 10
szakasz került meghatározásra).
Az első szakasz zárása: 2017.február 6.
Értékelési szakaszonként 1 pályázat benyújtására van lehetőség.
Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozattal, míg legkésőbb az első kifizetési
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kérelem benyújtásakor Képviselő-testületi határozattal kell igazolni.
Támogatás mértéke, intenzitása:
Az 1. célterületen maximum 100 MFt támogatás igényelhető, míg a 2. célterület esetében maximum 10 MFt az
elnyerhető támogatás összege. A támogatási intenzitás mindkét célterület esetében 85 %. (Erőgépek beszerzésére
igénybe vehető támogatás összege nem haladhatja meg a nettó 10 millió Ft-ot)
Erőgép beszerzése önállóan csak abban az esetben támogatható, ha a támogatást igénylő a támogatási kérelem
benyújtásakor igazolja, hogy rendelkezik az útfelújítása és/vagy karbantartásra alkalmas vontatást igénylő
munkagéppel. Amennyiben nem rendelkezik munkagéppel, erőgép beszerzése csak akkor támogatható, ha
támogatási kérelmet ad be az ügyfél munkagép beszerzésére is. További feltétel, hogy a támogatást igénylő
alkalmazzon, vagy nyilatkozatban vállalja, hogy legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig alkalmaz erőgépet
kezelő személyzetet.
A támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető támogatás. Az 1. célterület
esetében kizárólag az MVH által lefolytatott előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a projekt.
A megvalósításra a Támogató Okirat kézbesítését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
A pályázati felhívásra Gyomaendrőd Város Önkormányzata kizárólag Gyomaendrőd külterületeire nyújthat be
pályázatot. A fenntartási kötelezettség a megvalósítás befejezésétől számított 5 évig terjed.
Fentiekben ismertetett felhívás alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata az 1. célterület keretében az Öregszőlő
területén található következő, földúttal rendelkező utcákban szeretne útalapot építeni: Páskumi út, Diófa utca,
Álmosdomb utca, Szőlőskert utca, Bacsalaposi út, Polyákhalmi út, Ugari út, III. kerület
Fenti utcákban évek óta jelentős problémát jelent az út hiánya, az ott lévő ingatlanok csapadékos idő esetén
egyáltalán nem megközelíthetőek gépjárművel.
A pályázat benyújtásának feltétele az, hogy a pályázó rendelkezzen jogosultsággal rendelkező tervező által
elkészített műszaki tervdokumentációval. Mindezek miatt ajánlatkérést küldtünk meg, három tervező részére a
szükséges dokumentáció elkészítésére. Az ajánlattételi határidőig mindhárom ajánlattételre felkért tervező társaság
benyújtotta ajánlatát az alábbiak szerint:
Raum Építő Kft. (5700 Gyula, Veress Endre u. 14.): bruttó 952.500 Ft
V-UTI Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (5630 Békés, Fáy András u. 10/A. I. em. 3.): bruttó 901.700 Ft
Körös-Road Kft. (5600 Békéscsaba, Batthyány u. 4): bruttó 889.000 Ft
Nyertes pályázat esetén a tervezési költségek 85 %-a elszámolható, azonban most ezt a költséget az
Önkormányzatnak kell finanszírozni, így forráskijelölésre van szükség. A tervezési díj a 2016. évi költségvetés Top
és egyéb pályázati saját erő előirányzatából finanszírozható.
A fentiek alapján javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó tervezési szerződés megkötésére a legalacsonyabb ajánlatot
adó Körös-Road Kft-vel (5600 Békéscsaba, Batthyány u. 4) és a tervezési díj forrásaként a 2016. évi költségvetés
Top és egyéb pályázati saját erő előirányzatát jelölje ki.
A 2. célterület keretében traktor, valamint rézsűzúzó és tereprendező gréder beszerzését tervezzük, mely
eszközökkel az utaknak és környezetüknek a karbantartása megoldható lesz.
Jelen pillanatban a pályázat teljes költségvetése még nem ismert ezért a maximális támogatási lehetőség, illetve a
pályázati felhívásban foglalt ismereteink alapján került meghatározásra a várható saját forrás mértéke.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztésben foglaltakat megvitatni szíveskedjen és döntését határozat
formájában hozza meg.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvetőszolgátlatásainak fejlesztése pályázat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
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szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és
alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
kódszámú pályázati felhívásra „Gyomaendrőd-Öregszőlő külterületi útépítés gép- és eszközbeszerzéssel" címmel,
az alábbiak szerint.
1. célterület: Öregszőlőben található alábbi utcák útalapjának megépítése
- Páskumi út
hrsz: 02061
- Diófa utca
hrsz: 8489
- Álmosdomb utca hrsz: 8489
- Szőlőskert utca
hrsz: 02070
- Bacsalaposi út
hrsz: 02210
- Polyákhalmi út
hrsz: 8065
- Ugari út
hrsz: 8065
- III. kerület
hrsz: 02131/2
2. célterület: utak karbantartását, javítását szolgáló erő- és munkagépek beszerzése
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat megvalósításhoz szükséges önerőt maximum 30 millió Ft-os keret erejéig - a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016 (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. mellékletének 99. sorának TOP és egyéb pályázati sajáterő keret terhére
biztosítja.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a szükséges intézkedések és
jognyilatkozatok megtételére.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Körös-Road Kft. (5600 Békéscsaba,
Batthyány u. 4) által nyújtott bruttó 889.000 Ft-os tervezési ajánlatot és felhatalmazza a polgármestert a tervezési
szerződés aláírására és az egyéb jognyilatkozatok megtételére. A tervezési díjat a 2016. évi költségvetés Top és
egyéb pályázati sajáterő előirányzatából finanszírozza.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 02. 06.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. december 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Bűnmegelőzési pályázat
Kürtiné Erdősi Klára, Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 567/2016. (XI.24.) Gye. Kt. határozatában döntött arról, hogy MAKRO pályázatot nyújt be a
Belügyminisztérium által meghirdetett „Bűnmegelőzési projektek megvalósítására" c. felhívásra.
A részletes program és a kapcsolódó költségvetés kidolgozásra került, valamint a szükséges együttműködési
megállapodások előkészítése is megtörtént.
A projekt keretein belül az alábbi programelemek megvalósítására kerülne sor:
1. komponens: Településbiztonság
- a szórakozóhelyek és környezetük biztonságosabbá tételét szolgáló programok megvalósítása
- településbiztonsági stratégia kidolgozása polgárőrséggel együttműködve
- bűnmegelőzési szóróanyag segítségével kampányjellegű programok szervezése gépjárművekkel kapcsolatos
bűncselekmények megelőzése érdekében
2. komponens: Gyermek- és ifjúságvédelem
- bűnmegelőzési táborok szervezése és lebonyolítása
- Erdőváros meséi c. mesekönyv feldolgozása általános iskola alsó tagozatos osztályában
3. komponens: A bűncselekmények áldozatainak segítése, az áldozattá válás megelőzése
- időskorúak áldozattá válását megelőző programok, képzések szervezése és lebonyolítása
- komplex gondozói hálózat bűnmegelőzési célú működtetése
A pályázat részletes programja az előterjesztés mellékletét képezi.
A projekt együttműködő partnerei:
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság – Szarvasi Rendőrkapitányság
Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület
Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
A projekt költségvetése az alábbiak szerint alakul:
Összköltség (100%):
8 565 425 Ft
Igényelt támogatás (95%):
8 137 154 Ft
Önerő (5%):
428 272 Ft
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően döntését határozat formájában
hozza meg!
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Bűnmegelőzési pályázat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
38

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belügyminisztérium által meghirdetett
„Bűnmegelőzési projektek megvalósítására" c. pályázati konstrukcióra MAKRO pályázatot nyújt be „Biztonságban
Gyomaendrődön – bűnmegelőzés korhatár nélkül" címmel.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat megvalósításához szükséges 428 272 Ft
önerőt a 2015. évi szabad maradvány terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a pályázat benyújtására, valamint a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 12. 19.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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1. számú melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzata kiemelt feladatnak tartja a település
közbiztonságának folyamatos javítását, a bűncselekmények megelőzését.
Ebben segítségére van a helyi Rendőrőrs és a polgárőröket tömörítő egyesület, illetve
minden egyéb intézmény és civil szervezet.
A település helyi esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálatakor is kiemelt
szempont volt az időseket célzó bűncselekmények, lopás, csalás megelőzése.
Ugyanakkor városunkban is fontos cél az fiatalok áldozattá, ezzel egyidejűleg az
elkövetővé válásának megelőzése is.
A projekt keretében megvalósítani kívánt tevékenységek részletezése
1. komponens – településbiztonság
c) szórakozóhelyek és környezetük biztonságosabbá tételét szolgáló programok
megvalósítása
Ezen programelem keretein belül kívánjuk megszervezni a Balesetszimulációs
előadást (színészi előadás, mely drogfogyasztó fiatalok közúti balesetét szimulálja
valós környezetben), drogellenes kiállítást vezetéssel, valamint a szórakozóhelyek
környezetében figyelemfelkeltő, elrettentő és tiltó táblák kihelyezését.
Ezekkel a tevékenységekkel kívánjuk csökkenteni a hangulatfokozó szerek
kipróbálásának és használatának esélyét, és a garázdaságok számát, továbbá
ösztönözni a biztonságos és kulturált, felelősségteljes szórakozást.
f) településbiztonsági stratégia kidolgozása a polgárőrséggel együttműködve
Településünk elöregedő, nagy a fiatalok elvándorlása.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata elkötelezett, hogy az itt élők biztonságosnak
érezzék a települést.
Gyomaendrőd Város Bűnmegelőzési Stratégiájának elkészítése során a legnagyobb
hangsúlyt a jelenlegi helyzet felmérésére helyezzük, hiszen ez lesz a stratégia
kiindulópontja.
A helyzetfelmérés alapján lesz lehetőség a célok megfogalmazására, és az
elérésükhöz szükséges tevékenységek meghatározására.
Lényeges eleme a stratégiának a tevékenységek szereplőinek megnevezése, konkrét
feladatok meghatározása, és határidők rögzítése. Ezáltal válik a stratégia egy elmélet
dokumentumból gyakorlativá, mely megvalósítható illetve számon kérhető.
A stratégia elkészítésével a bűnmegelőzés rendszere Gyomaendrődön szervezett
keretet kap, és az önkormányzat koordinálásával hatékonyan hozzájárul a település
közbiztonságának javításához, az itt élők szubjektív biztonságérzetének növeléséhez.
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h) bűnmegelőzési szóróanyag segítségével kampányjellegű programok szervezése
gépjárművel kapcsolatos bűncselekmények megelőzése érdekében
Gyomaendrődön a bűncselekmények nagyjából 50%-a vagyon és értéktárgyak ellen
irányul, jellemzően lopás, csalás, kisebb mértékben kapcsolódik hozzá erőszak.
A gépkocsik ellopása nem jellemző bűncselekmény, de a feltörés előfordul.
Ugyanakkor, mivel ebből a szempontból településünk kevéssé fertőzött, az itt élő
autósok nincsenek felkészülve az ilyen veszélyekre, így amikor nyaralás vagy egyéb ok
miatt nagyobb városokba mennek, nem figyelnek a bűnmegelőzési szempontokra:
értéket hagynak az autóban. Lehet, hogy értéktelen dolgot pl. női táskát, amiben
lehet, hogy semmi nincs, de a gépkocsit feltörő ezt nem tudja. Alkalmanként nagyobb
kárt okoz a gépkocsiban, mint amennyi értéket el tudott venni.
Ebben nagy segítséget jelent egy figyelemfelhívó kampány, hiszen sokan úgy
gondolják, hogy ez velük nem történhet meg.
Ezzel a kampánnyal
elterjeszthetjük azt a biztonságos, bűnmegelőző
magatartásmódot, így nem is csak a Gyomaendrődön bekövetkező feltöréseket
tudjuk befolyásolni, hanem a gyomaendrődi autósok ellen irányuló cselekményeket
is.
2. komponens - Gyermek- és ifjúságvédelem
f) bűnmegelőzési táborok szervezése és lebonyolítása
A gyermekek elsősorban mint áldozatok szerepelnek a bűnügyi statisztikákban,
hiszen testi erejük, illetve gondolkodási, mentális fejletlenségük miatt könnyen
válhatnak áldozattá. Ugyanakkor egyre gyakoribb a fiatalok előfordulása a bűnügyi
statisztikákban mint elkövető is.
Az elkövetés okai között gyakran szerepel kortárs csoport hatása, ritka az, hogy
éhezés vagy egyéb alapvető szükséglet hiánya vezet a bűncselekmény elkövetéséhez.
Ugyanakkor az elkövetők könnyen elindulhatnak egy olyan úton, amelyből nincs
visszaút: további bűncselekmények, börtön.
A gyermekekhez kapcsolódó bűnmegelőzésnek párhuzamosan kell kiterjednie az
áldozattá válás és az elkövetés megelőzésére egyaránt.
A bűnelkövetés gyakran abból adódik, hogy nincsenek tisztában a tilos
cselekményekkel, illetve nem képesen felmérni a lehetséges következményeket.
Ebben a helyzetben fontos tudatosítani a gyermekekben, hogy mit szabad, mit tilos.
A tábor keretein belül ismereteket nyújtunk a gyermekek számára frontális és
interaktív formában egyaránt. Ennek a korcsoportnak (10-14 éves) azonban már nem
csak az áldozattá válás lehetőségére hívjuk fel a figyelmét, hanem az elkövetésre is,
különös tekintettel az internetes bűncselekményekre, illetve pl. iskolán belüli
erőszakra.
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n) Erdőváros meséi c. mesekönyv feldolgozása általános iskola alsó tagozatos
osztályában
Bűnmegelőzés szempontjából kiemelt célcsoportot alkotnak a gyermekek, életkori
sajátosságaik miatt. Egyrészt testi erejük kevés, másrészt mentális fejlettségük,
valamint tapasztalataik miatt könnyebben becsaphatók, megtéveszthetők
Nagyon fontos, hogy a gyermekeknek már egész kis korban fel kell hívni a figyelmét
a veszélyekre. Ezeknél a programoknál figyelembe kell venni az egyes korcsoportok
fejlettségét, fontos, hogy olyan szinten beszéljünk velük, melyet megértenek és
elfogadnak.
A gyermekeknek alapvető fontosságú a mese kis gyermekkorban, hiszen a meséken
keresztül élik meg érzelmeiket, így tudják feldolgozni a velük történteket.
Az Erdőváros meséi című könyv kimondottan a kisiskolás kor számára íródott.
A könyv egy erdei iskoláról szól, ahova meghívnak egy rendőrt, aki segíti az iskolában
dolgozókat és tanulókat. Az iskola rendőre program településünkön is működik, és
nagy segítséget nyújt az iskoláknak: részt vesz tájékoztató órákon, esetleges
cselekmények esetén tájékoztatja a pedagógusokon kívül a szülőt és a gyermekeket
is jogokról és kötelességekről. Nagy segítség, hogy név szerint tudják az iskolában
dolgozók és tanulók, hogy kihez fordulhatnak.
Ebben a programelemben a település általános iskoláinak alsó tagozatosait célozzuk
meg.
Az Erdőváros lakói című mesekönyv egyes történetei lehetőséget nyújtanak arra,
hogy a gyermekek szintjén beszéljük meg az egyes veszélyes helyzeteket, azok
elkerülését.
A tevékenység iskolai keretek között zajlik, 1-3. osztályban, a 2016/2017-es tanévben
4-4 alkalommal.
A mesekönyv feldolgozását tovább folytatjuk a következő tanévben.
A mesekönyvek rendelkezésre állnak, a feldolgozásban segítséget tudnak nyújtani a
rendőrség illetve a család-és gyermekjóléti központ munkatársai.
3. komponens - A bűncselekmények áldozatainak segítése, az áldozattá válás
megelőzése
b) időskorúak áldozattá válását megelőző programok, képzések szervezése és
lebonyolítása
Az idősek esetében a csökkenő testi erő, a fokozott bizalom, illetve esetenként a
hanyatló szellemi képességek azok, melyek kívánatos célcsoporttá teszik őket a
bűnelkövetők számára. Fontos, hogy az idősek gyakran élnek egyedül, így a
veszélyeztetettségük fokozott.
Fontos, hogy az időseket tájékoztassuk arról, hogyan, milyen formában kereshetik fel
őket, melyek azok a bűncselekmények, melyeket jellemzően ennek a korosztálynak a
sérelmére követnek el.
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Az idősek számára 5 alkalomból álló programot tervezünk. Ennek során feldolgozzuk
azokat a szituációkat, melyek veszélyhelyzetet jelentenek számukra. Nem frontális
előadásokat tervezünk, hanem gyakorlati, tapasztalati információkat adunk át
számukra. Kis jelenetekkel, szituációs játékok eljátszásával világítunk rá az egyes
helyzetekre, és mutatjuk be a megoldási stratégiákat. A program helyszínei az Térségi
Szociális Gondozási Központ intézményei, az idősek nappali klubjai lesznek.
e) komplex gondozói hálózat bűnmegelőzési célú működtetése
Az idősekhez is speciálisan kell fordulni, fontos, hogy hiteles, számukra elfogadott
személytől kapják az információkat. Ezen kívül fontos, hogy az információk nyújtása
folyamatos legyen, hisz egy-egy kampány ideig-óráig kifejti hatását, de hosszú távon
feledésbe merülnek az ott hallottak.
Ezért kiemelt figyelmet fordítunk arra a program során, hogy az idősekkel foglalkozó
gondozókat is felkészítsük a bűnmegelőzésre: adjunk számukra egy bűnmegelőző
szemléletmódot, illetve tudatosítsuk bennük a bűnmegelőzés fontosságát.
A foglalkozások interaktívak, nem csak frontális jellegű ismeretátadásból állnak. Egy
másfajta, bűnmegelőzési szemléletmódot adunk át a résztvevők számára, hogy ők a
tudásukat és a szemléletet tovább tudják adni ellátottaik számára.

12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. december 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Lakossági szennyvízcsatlakozási pályázat eredménye
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2016. április 4-től ismételten meghirdetésre került a Lakossági szennyvízcsatlakozás pályázat.
A pályázati konstrukció alapján a benyújtott pályázatok folyamatos elbírálás alá esnek.
2016. november 16-án Nagy Lajos Gyomaendrőd, Gárdonyi út 15. szám alatti lakos pályázatot nyújtott be a
tulajdonában lévő Tompa Mihály utca 2. szám alatti ingatlan csatlakozási pontjának kiépítésére, a maximálisan
igényelhető 100.000 Ft támogatással és 411.531 Ft önerővel. A csatlakozási pont kiépítésének költsége bruttó
511.531 Ft, mely alapján a maximálisan adható támogatás összege 100.000 Ft
A jelenleg rendelkezésre álló keret 1.465.499 Ft.
A fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület Nagy Lajos Gyomaendrőd, Tompa Mihály utca 2. szám alatti
ingatlanának csatlakozási pontjának kiépítésére vonatkozó pályázatát nyilvánítsa érvényesnek és 100 ezer Ft
összegű támogatásban részesítse.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Pályázat támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja Képviselő-testületnek, hogy az LSZT-2016 pályázati azonosítójú „Lakossági
szennyvízcsatlakozás támogatása" című felhívásra beérkezett Nagy Lajos Gyomaendrőd, Tompa Mihály utca 2.
számú ingatlan csatlakozási pontjának kiépítésére vonatkozó pályázatát nyilvánítsa érvényesnek és 100.000 Ft
összegű támogatásban részesítse.
Hatalmazza fel a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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13. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. december 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos közbeszerzés
Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A hulladékgazdálkodás hazai szabályozási rendszerének átalakítása 2012-re nyúlik vissza, az új hulladéktörvény
megalkotásának idejére. Az Európai Unió környezetvédelmi szempontok miatt a hulladékok termelődésének
csökkentésére, a hulladékká vált anyag újrahasznosítására, lerakástól való eltérítésre ösztönözte tagállamait, nem
csekély mennyiségi kvóták meghatározásával. Uniós pályázati források nyíltak a hulladék megfelelő kezelésének
elősegítésére, ugyanakkor a pályázatokban is megjelentek indikátorként a hulladékmennyiség csökkentésére
irányuló vállalások.
A 2012. évre visszanyúló jogszabályi rendelkezések (pl. lerakói díj bevezetése), valamint a sajnos országos
problémaként jelentkező fizetési morál önkormányzatunk e közfeladat ellátására létrehozott gazdasági társaságát is
negatívan érintette. Évek alatt annyi kintlévősége gyűlt fel, hogy 2016. I. félév végén súlyos likviditási gondokkal
küzdött már. Ekkor Önkormányzatunknak vizsgálat alá kellett vetnie a kötelező közfeladat ellátásának kérdését, és a
helyi rendszer átalakítását kezdte meg.
Ennek eredményeként ideiglenes jelleggel közszolgáltatási szerződést kötött a vaskúti székhellyel, de országosan
több száz telephellyel rendelkező FBH-NP Nonprofit Kft.-vel, mely Kft. az új jogszabályoknak megfelelően biztosítani
tudja alvállalkozó bevonásával mind a közfeladat ellátását, mind a feladat finanszírozását is. Fontos hangsúlyozni,
hogy ennek a szerződésnek a hatálya addig tart, amíg a vizsgálattal egy időben elindított közbeszerzési eljárás
eredményeként új szerződés megkötésére kerül sor. A közbeszerzés jelenleg előkészítési fázisban van, egyelőre
nagyban függ a részvételüket jelző konzorciumi partnerek közreműködésétől.
2016. év decemberében többszörös és széles körű egyeztetések indultak, melynek egyrészről a
hulladékgazdálkodás helyi megszervezésének egyik építőeleme, a közbeszerzési eljárás körülhatárolása a fő cél,
másrészről Térségi és Regionális hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása a Dél-Alföldi Régióban, együttműködési
lehetőségek feltérképezése a jelenlegi Közszolgáltatók, Alvállalkozók, illetve a jövőbeni tervezett Közszolgáltatók
között. Az egyeztetések eredményétől nagyban függ az irány, melyet követnie szükséges Önkormányzatunknak.
Novemberben a Köztisztasági Egyesülés és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
újabb konferenciát tartott, melyek igen szigorú képet festettek fel a közeljövőre vonatkozóan. Az ott elhangzottakból
néhány lényeges elem prezentációja jelen előterjesztés melléklete.
Visszatérve Önkormányzatunk helyzetére, maga a közbeszerzési eljárás kidolgozása folyamatos, azonban a
hirdetmény feladása még nem történt meg. Először is le kell szögezni, Dévaványa a 2016. december 1-ei
egyeztetésen elzárkózott a közös részvételtől, hivatkozva a Dareh alá történő szerveződés tényére.
A közbeszerzés esetében még további kérdések is felmerültek: a közbeszerzés tárgya ugyanis egy olyan
szolgáltatás megrendelése, melynek végzése jogszabályi szinten többszörösen és egyre szigorúbban szabályozott.
Egy olyan szolgáltatás megrendelés, mely bizonyos tekintetben nem egészen kompatibilis magával a közbeszerzési
törvénnyel, főleg a hulladéktörvény alapelvei között szereplő közelség elve miatt, mely alapján már nem igazán
biztosított a közbeszerzési alapelvként megfogalmazott esélyegyenlőség pl. a távolabbi szolgáltatók tekintetében.
Amennyire a 2017. év eleji jogszabályi változások feltérképezhetőek, elmondható, hogy sajnos közbeszerzés
megvalósítását érintő módosítások egyelőre nem láttak napvilágot, tehát a Kbt. hatálya alól továbbra is csak az inhouse beszerzés jelentene megoldást, amit csak saját tulajdonú közszolgáltató jelentene. Ez utóbbi azonban az
integrációs folyamatba már csak alvállalkozóként tudott beilleszkedni.
A rendszerintegráció céljáról a legutóbbi Köztegy konferencián bemutatásra került térképek azonban mindent
elárulnak, a cím is hangsúlyos: „Közszolgáltatói térkép”, ahol a mi térségünk a Dél-Alföldi régióként nevezett,
DAREH feliratú, rózsaszín mezőben látható.
Ha elindítjuk a kiválasztási eljárást, annak tulajdonképpen egy drága és egyértelmű választ adó papír lesz a
végeredménye, egy olyan eljárás eredménye, melyre a tervek alapján csak egy közszolgáltató adhatna ajánlatot.
Tehát magának a nyílt eljárás meghirdetésének értelme a Kormányzati törekvéseket alapul véve nincs…
Ebben az esetben felmerül a Kbt. 98. § 2) bekezdés c) pontja által biztosított lehetőség vizsgálata, ez a hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazhatóságáról szól:
„A szerződés műszaki-technikai sajátosságok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott
gazdasági szereplővel köthető meg, feltéve, hogy az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési
41

igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt
indokolatlanul szűkítő módon határozták meg”
Kérdés az, hogy az integráció által megnevezett régiók mikor válnak jogszabály által is leírtakká, tehát mikor lesz
biztosított a műszaki-technikai sajátosságok védelme… Ennek leírását nagy valószínűséggel az OHKT-ban szeretné
megvalósítani a Kormány.
Egy azonban most biztosnak látszik, a „régi” Gyomaközszolg Kft. által lefedett területen jelenleg az FBH NP Kft.
szolgáltat ideiglenes jelleggel, melynek szerződés szerinti hatálya addig tart, amíg a közbeszerzési eljárás
eredményeként egy új szerződés létrejön.
Az eljárás a lefolytatására már előzetes KT határozatok születtek, miszerint a Gyomaközszolg Kft. tulajdonosi körét
lefedő egyes Önkormányzatok, - melyből nincsenek kizárva más, a térségben lévő önkormányzatok sem –
együttműködési szándékukat fejezték ki. Ez az eljárás sajnos költségekkel jár, mivel egy éves intervallumban is jóval
meghaladja az Uniós értékhatárokat. Ilyen esetekben már felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
alkalmazása kötelező, illetve hirdetményi díjak is felmerülnek. A tanácsadók egyszerű beszerzési eljárás keretében
versenyeztetésre kerültek, melynek eredményeként Dr. Fodor András – amennyiben elfogadásra kerül az ajánlata –
az eljárás lebonyolítását vállalná.
Ezt megelőzően azonban szükséges lenne a részt vevő Önkormányzatoknak konzorciumi szerződést kötniük,
melyben Gyomaendrőd Város Önkormányzatát kell megjelölni gesztor önkormányzatnak, illetve a szabályozni kell
az eljárásrendet, valamint az anyagi feltételeket.
Eljárásrendre javaslat: Tag Önkormányzatok elfogadják a gesztor önkormányzat közbeszerzési szabályzatának
alkalmazását.
A gesztor önkormányzat az eljárás lényeges momentumairól beszámolási kötelezettséggel tartozik a tag
önkormányzatoknak.
A közbeszerzési eljárás eredményeként tag önkormányzatonként köttetnek meg a közszolgáltatói szerződések.
A szerződéskötések után, a szerződések teljesüléséről már a tagönkormányzatok kötelesek tájékoztatni a
hatóságot.
Az eljárás költségeinek felosztása: lakosságszám alapú, szolgáltatási volumen alapú, stb, megegyezés kérdése.
A beszerzés lebonyolítására létrehozandó konzorcium azonban csak abban az esetben valósul meg, ha fennmarad
a közbeszerzés kétségektől mentes kötelező erejű megvalósítása. Amennyiben az integráció törvényi „védelmet” is
kap, abban az esetben közbeszerzés megvalósítása nélküli, más együttműködési forma kidolgozása szükséges.
A hulladékgazdálkodás helyi szervezéséről szóló tájékoztatás a T. Képviselő-testület irányába folyamatosan
fennmarad.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató tudomásul vételére!
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Hulladékgazdálkodással kapcsolatos közbeszerzés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja
elfogadásra a Képviselő-testületnek a hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzetéről, valamint a közbeszerzési eljárásról
szóló tájékoztatót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Szmolár Eszter
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Közszolgáltatók – 2016. elején

Társulások - 2016

Optimalizált közszolgáltatói térkép – 2017. március 31-ig

Dél-Alföld Régió

Érintett közszolgáltatók:
• Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

• Békési Hulladékgyűjtő Kft.
• BKSZ PLUSZ Nonprofit Kft.
• Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft.
• Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.
• Eleki Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
• Fábiánsebestyén Közszolgáltató Nonprofit Kft.
• FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.
• Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.
• Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.
• Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Nonprofit Kft.
• Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Nonprofit Kft.
• Kaszaper Község Önkormányzata
• Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
• Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
• Szentes Városellátó Nonprofit Kft.
• TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató Kft.

Jász-Nagykun-Szolnok Régió

Érintett közszolgáltatók:
• Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit
Kft.
• REGIO-KOM Térségi Hulladékszállítási Szolgáltató Nonprofit Kft.
• Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft.
• Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
• KISÉR-SZOLG Nonprofit Kft.
• Besenyszögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
• Inno-Szolnok Nonprofit Kft.
• NHSZ SZOLNOK KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft.
• Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.
• Martfűi Városfejlesztési, Ingatlankezelői és Hulladékgazdálkodási
Szolgáltató Önkormányzati Nonprofit Kft.
• MVK Mezőtúri Városüzemeltetési Kommunális Nonprofit Kft.
• Vetikom Nonprofit Szolgáltató Kft.
• NHSZ TISZA NONPROFIT Kft.
• Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit
Kft.
• Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
• Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Homokhátság Régió
Érintett közszolgáltatók:
•
•
•

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit
Kft.
Csongrád Megyei Településtisztasági
Nonprofit Kft.
FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Szeged Régió
Érintett közszolgáltatók:
•
•
•

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
Négyforrás Nonprofit Közhasznú Kft.

Az integráció
szükségessége

Szétaprózódottság

Kijelölés

Átjárás más
területén

Beékelődés

Nincs hulladékkezelés – műszaki
fejlesztés szükséges

OHKT-tól a területi
integrációig

Fejlesztések
OHKT

Szolgáltatási
díj

Megfelelőség

TERÜLETI
INTEGRÁCIÓ

A új közszolgáltatási körzetek kialakítási szempontjai
Ht. alapján:
• önellátás elve (a földrajzi adottságok figyelembevételével a hasznosításra alkalmas
létesítmények önálló hálózata jöjjön létre és működjön),
• közelség elve,
• költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításának elve,
• keresztfinanszírozás tilalmának elve.
OHKT alapján:
• szolgáltató fenntartható működése,
• üzemgazdasági méret,
• hulladékgazdálkodási létesítmények meglévő és tervezett szabad kapacitása,
• optimális ellátandó lakosságszám (részletezve a következő dián).

Integráció – területi optimalizálás
A közszolgáltatók ellátási területeinek optimalizálásához szükséges, az egyes
társulások átalakítását, a tagok számára átjárhatóságot lehetővé tevő szerződéses
keretek kidolgozása érdekében folyik a társulási szerződések, valamint azok
módosításához szükséges általános minták elkészítése.

Valamennyi feladattal összefüggésben olyan
nyomtatványok elkészítésére törekszünk,
melyek félreérthetetlenek, ezáltal megelőzik
a többszörös, adatbeszerzésre irányuló
megkereséseket.

Következő időszak szakmai feladatai
•

Iskolai papírgyűjtés egységes rendszerének vizsgálata, kialakítása.

•

Kritikus hulladékáramok (RDF, SRF, B-frakció, mágnesleválasztók
hulladéka, ónozott konzervdoboz, lom, stb.) vizsgálata, hasznosítási
lehetőségek megvalósítása.

•

A teljes integráció megvalósítása a közszolgáltatás területén. CÉL: az
optimális közszolgáltatási területek kijelölése és a területi
egyenlőtlenségek és adottságok kiegyenlítése.

•

Az egyeztetés alatt lévő MEKH díjfelügyeleti eljárásoktól függetlenül a
közszolgáltatóknak lehetősége lesz az NHKV Zrt.-vel közösen lefolytatott
költségstruktúra elemzés végrehajtására, a kidolgozás alatt lévő
eljárásrend alapján.

Azonnali feladatok
 A nonprofit és a forprofit cégek teljes körű
szétválasztása szükséges minél előbb!
 Közszolgáltatási feladatokat nem végezhet
forprofit cég!
 A hulladékgazdálkodási rendszerelemeket
minél előbb át kell adni üzemeltetésre a
közszolgáltatóknak!

A hulladékgazdálkodás fejlesztésének irányai az OHKT alapján
•
•
•
•
•

A hulladék 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 (zöldhulladék) kezelésének,
komposztálásának megoldása.
• A képződő szennyvíziszap kezelésének
hosszú távú megoldása a
termésnövelő hatás kihasználásával
(komposztálás), vagy a
szennyvíziszapban rejlő energia
hasznosításával (biogáz kinyerés,
erőműben együttégetés).

Jelenlegi helyzet

millió tonna/év

3,8
2,3
0,4

1,1

hazánkban képződő települési hulladék mennyisége
lerakásra kerül
Rákospalotán működő hulladékégető műben
hasznosul (HUHA)
anyagában hasznosításra kerül
A lerakott, de hasznosítható hulladék jelentős elveszített értéket képvisel, a belőle
kinyerhető többletértéket a különféle becslések 20-50 milliárd Ft-ra teszik évente.

OHKT felülvizsgálat célja
A közszolgáltató által begyűjtött hulladék

A régiós területei adottságok figyelembevételével, a hulladék minél nagyobb arányú lerakótól való eltérítése.
anyagában történő
hasznosításra kerüljön
válogatási maradék

anyagában nem
hasznosítható
hulladékok esetében
energetikai
hasznosításra kerüljön

RDF, SRF

B frakció

(előkezelés utáni
másodlagos anyag)
komposztként
mezőgazdasági
hasznosításra nem
alkalmas anyag
(együtt égetésre)

OHKT – hasznosítási célok
2020-ra a következő energetikai hasznosítási célokat kell elérni

RDF

370 000
tonna

SRF

160 000
tonna

B frakció

600 000
tonna

HUHA

400 000
tonna

2020-ra a lerakást 600 000
tonna/év alá kell szorítani
(a mennyiség függ az elfogadás
alatt lévő Nemzeti
Energiastratégiától is)

Jelenleg a lerakott
mennyiség 2 300 000
tonna/év…

OHKT megfelelőségi célok
(az adatok a közszolgáltató által benyújtott intézkedési tervekből kerültek leszűrésre)
A csomagolási hulladékok gyűjtött fajlagos mennyiségei az OHKT
előírásainak kb. csak az 50%-a!
Az OHKT előírásai gyűjtés (mód/gyakoriság) vonatkozásában nem teljesül :






Vegyes települési hulladék gyűjtési mennyiség :
Zöld hulladék gyűjtési mennyiség:
Csomagolási hulladék gyűjtési mennyiség :
Lom hulladék gyűjtési mennyiség :

Megfelelőségi
fajlagos célok (OHKT)
(kg/fő/év)
papír
10
üveg
6
műanyag
4
fém
1

teljesült 09.30-ig
(kg/fő/év)
3,47
1,66
2,58
0,35

122 db településen
782 db településen
270 db településen
103 db településen

várhatóan teljesül 12.31-ig
(kg/fő/év)
5,14
2,44
3,25
0,51

Szolgáltatási díj
Közszolgáltató
SIÓKOM Nonprofit Kft.
PELSO-KOM Nonprofit Kft.
Dél-Dunántúli Hulladékkezelő NKft.
Viridis-Pannonia Nonprofit Kft.
Komlói Városgazdálkodási NZrt.
Mohácsi Városgazdálkodási NKft.
BONYCOM Bonyhádi Közüzemi NKft.
Dél-Kom Nonprofit Kft.
ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft.

Szóbeszéd
(Ft/liter)
3,80
3,40
3,04
3,00
3,02
2,55
2,80
2,63
2,21

A szóbeszédhez képest átlagosan 10 %-kal
magasabb szolgáltatási díjakat
állapítottunk meg a III. negyedévben.

Amennyiben az összes korrekciós tényezőt alkalmaznánk, a IV.
negyedévben a III. negyedévhez képest átlagosan 30-40%-os szolgáltatási
díj csökkenést kapnánk.

Szolgáltatási díj régiónként – II. negyedév
Szolgáltatási díj
Régió

Gyűjtött hulladék
liter

MINDEN BEKAPCSOLT
Nettó Ft

Kiközölt
Nettó Ft

Budapest

1 319 810 614

6 048 292 421

6 140 946 806

Dél-Alföld

711 260 703

1 982 759 105

2 386 946 371

Dél-Dunántúl

652 682 122

1 606 468 257

2 074 735 091

Észak-Alföld

796 480 912

1 759 587 253

2 392 469 180

Észak-Magyarország

736 250 033

1 951 380 177

2 188 209 460

Közép-Magyarország

511 471 683

1 187 497 335

1 736 329 154

Nyugat-Dunántúl

628 706 147

1 502 290 110

2 168 619 232

6 126 411 020

18 320 928 588

21 361 199 808

Összesen

Növekvő
hulladékmennyiség

Globális problémák a
hulladékgazdálkodásban

Nemzetközi
megállapodások

Globális
hulladékáram

Hulladékok a
nemzeti
fennhatóság alá
nem tartozó
területeken

Elszennyeződő
élettér

Országhatárokon
átterjedő
környezeti
hatások

Hulladék, mint
energiaforrás

Körforgásos gazdaság

Részlet Dr. Makai Martina helyettes államtitkár asszony 2016. 10. 26-i KSZGYSZ
konferencián tartott előadásából.

Nemzeti célok

Részlet Dr. Makai Martina helyettes államtitkár asszony 2016. 10. 26-i KSZGYSZ
konferencián tartott előadásából.

OHKT célok I.

A haszonanyag növelése érdekében elvégzendő feladatok frakciónként
Csomagolási hulladék
Frakció
Üveg

Egyéb frakció:
papír,
műanyag, fém

Feladat
25-35 ezer tonna
(mintegy 30%-os)
gyűjtési és
hasznosítási
növekedés elérése

20 ezer tonna
anyagában
hasznosítás
növekedés elérése

Megoldási lehetőség
- üveggyűjtő hálózat fejlesztése
- az újrahasználat előkészítése (Ht: tisztítással, javítással,
valamint ellenőrzéssel végzett hasznosítási művelet,
amelynek során a hulladékká vált terméket vagy
alkatrészét előkészítik arra, hogy bármilyen egyéb
előkezelés nélkül újrahasználható legyen),
- üveg újrafeldolgozó üzemek építése
- termékdíjas finanszírozás kismértékű növelése, és/vagy
- TSZH papír, műanyag, üveg és fém frakcióiból többlet
hulladékká vált csomagolóanyag kinyerése a feldolgozó
kapacitás bővítésével

OHKT célok II.
A haszonanyag növelése érdekében elvégzendő feladatok frakciónként
Települési szilárd hulladék
Frakció

Feladat
250 ezer tonna
többlet gyűjtés
Papír.
elérése és a
műanyag,
kapcsolódó
üveg és fém
feldolgozókapacitás bővítése

Megoldási lehetőség
- műanyag újrafeldolgozó üzemek építése
ÉS
o csak lakossági szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése
VAGY
o csak vegyes hulladék válogatómű (MBH) kapacitás
fejlesztése
VAGY
o lakossági szelektív hulladékgyűjtés és vegyes hulladék
válogatómű (MBH) kapacitás párhuzamos fejlesztése
- meglévő MBH rendszerek optikai válogatóval történő ellátása
(előkezelés)

A jelenlegi irány

Részlet Dr. Makai Martina helyettes államtitkár asszony 2016. 10. 26-i KSZGYSZ konferencián
tartott előadásából.

II. negyedéves OHKT szerinti megfelelőség országosan
Papír

Üveg

Előírt érték legalább 100%-át teljesíti (db)
25
2
Előírt érték legalább 90%-át teljesíti (db)
26
4
Előírt érték legalább 75%-át teljesíti (db)
36
7
Előírt érték legalább 50%-át teljesíti (db)
65
29
Előírt érték 50%-át sem teljesíti (db)
53
89
Közszolgáltatók aránya* (%)
Előírt érték legalább 100%-át teljesíti
21,19
1,69
Előírt érték legalább 90%-át teljesíti
22,03
3,39
Előírt érték legalább 75%-át teljesíti
30,51
5,93
Előírt érték legalább 50%-át teljesíti
55,08
24,58
Előírt érték 50%-át sem teljesíti
44,92
75,42
OHKT által előírt küszöbérték (kg/fő/év)
10
6
*Számított szolgáltatási díjjal rendelkező közszolgáltatók

Műanyag

Fém

37
50
57
70
48

31
32
35
47
71

31,36
42,37
48,31
59,32
40,68
4

26,27
27,12
29,66
39,83
60,17
1

A csomagolási hulladékok gyűjtött fajlagos mennyiségei az OHKT előírásainak kb. csak az 50%-a!
Az adatok alapján megállapítható, hogy a fém hulladékban országos összesítésben megvan a célszám, papír
hulladékban (a 10 kg/fő/évhez képest 19%,-al a megfeleléshez képest 10%-al) országosan alul teljesítünk. A
többi frakció esetén jelentősebb mértékben teljesítünk alul.

Mi valósult meg 2012 után?

Mi nem valósult meg 2012 után?

 nonprofit közszolgáltatási rendszer

o területi optimalizáció

 rezsicsökkentés a
hulladékgazdálkodásban

o mérethatékonyság

o egységes, nullszaldós közszolgáltatási rendszer
o közelség elve
o gazdaságosan üzemeltethető
hulladékgazdálkodási rendszer
o rendszerszemlélet
o Európai Unióhoz igazodó üzemeltetési környezet

•
•
•
•
•
•
•

•

rendező elvek

önellátás elve,
közelség elve,
költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
biztosításának elve,
keresztfinanszírozás tilalmának elve,
a közszolgáltatók fenntartható működése,
üzemgazdasági méret,
hulladékgazdálkodási létesítmények meglévő és tervezett
szabad kapacitása,
optimális ellátandó lakosságszám figyelembevétel

Tartósan jobb rendszer

Az NHKV Zrt. megalakulása

Kitűzött és már megvalósult célok
Elkészült az OHKT.
Az előfinanszírozás lehetőségének megteremtése.
Az ügyfélszolgálat felállítása megtörtént.

Közszolgáltatási szerződések vizsgálata megtörtént.
Közszolgáltatási díj mértéke változatlan maradt.
Az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer nem szűkült.

A rezsicsökkentés eredményeit megőriztük.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók regisztrációja megtörtént.

További feladatok
A szelektív gyűjtési rendszer kiterjesztése és hatékony működtetése.
Egységes, nullszaldós közszolgáltatási rendszer kialakítása.

Felhalmozott veszteségek kezelése  Kormánydöntés született.
Az Európai Unió által előírt hasznosítási célok maradéktalan teljesítése.
Teljeskörű saját számlázási rendszer kialakítása.
Vagyonkataszter felülvizsgálata, vagyonkezelés szabályainak véglegesítése.

A haszonanyag koordináció eljárásrendjének kidolgozása.
Az égetési kapacitás növelése.

Az optimalizációval megoldandó problémák…
•
•
•
•
•
•
•
•

a rendszerelem fejlesztések nem az önkormányzat tulajdonában lévő helyen, hanem
egy bérelt csarnokban valósultak meg…
a Társulás által pályázati beszerzésben nyert edényzetekért egy profitorientált cég
díjat szed a közszolgáltató cégtől…
a rezsicsökkentés elveivel ellentétes díjalkalmazás igazolása, számos díjfelügyeleti
ellenőrzés…
bizonyos területeken (ca. 80 település) a vegyes hulladék gyűjtése, szállítása 2 hetente
valósul meg, a közszolgáltatási szerződés és az önkormányzati rendelet alapján is…
lerakási járulék hatásának, szerepének újra értelmezése…
a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot üzleti alapon
kivonják a közszolgáltatási körből…
haszonanyag tulajdonjogának nem egyértelmű rendezése
a jogszabályokban…
a megvalósult létesítmény kapacitása többszöröse a
beszállított hulladéknak, a gazdaságos üzemeltetés
kétséges…

A települési hulladék kezelése 2020-ban
HUHA I.
400 et/év
(vegyes hulladék
égetés)
Vegyes gyűjtés
2 300 et/év
KEHOP forrás
biztosított

Elkülönített gyűjtés
(papír, műanyag, üveg, fém)
800 et/év
KEHOP forrás biztosított

Zöldhulladék gyűjtés,
hulladékudvar
328 et/év
KEHOP forrás biztosított

Előkezelő, válogató művek
3 400 et/év
KEHOP forrás biztosított
Égetés 1 180 et/év:
370 et/év RDF/SRF
600 et/év biofrakció
160 et/év válogatási maradék (RDF) a
szelektíven gyűjtött
papír/műanyag/üveg/fém frakciók
válogatásából
50 et/év válogatási maradék az egyéb
hasznosítható hulladék frakciók
válogatásábólhulladékudvar

Anyagában hasznosítás
640 et/év (papír, műanyag,
üveg, fém)
279 et/év (egyéb
hasznosítható
hulladékhulladékudvar)
A hasznosítók kialakítása
hazai forrásból szükséges
+GINOP

Házi
komposztálás
172 et/év
KEHOP forrás
biztosított
Hosszú távú
cél: 300 et/év

Komposztálás/
Zöldhulladék
kezelés
328 et/év
KEHOP forrás
biztosított

Lerakás
473 et/év
pernye
nem égethető
kezeletlen
hulladék:
föld és kövek,
veszélyes hulladékok,
válogatási maradék
salak 100 et/ év

14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. december 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati
Társulással kapcsolatos döntések
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2016. november 23-án a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási
Tanács ülést tartott, melyen önkormányzatunkat Toldi Balázs polgármester képviselte.
Az ülésen és a korábbi üléseken több olyan döntés született, melyet a tagönkormányzatok Képviselő-testületeinek is
meg kell tárgyalni és döntést kell benne hozni.
Ezek a témakörök a következők:
1. A társulás 2015. évi munkájáról szóló beszámoló
2. a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának
módosítása
3. 2017. évi működési hozzájárulás
A társulás 2015. évi munkájáról szóló beszámoló:
A társulás 2015. évi munkájáról és költségvetéséről szóló beszámolót a csatolt mellékletek tartalmazzák.
A beszámolókat a Társulás a 4/2016. (III.31.) HRT határozattal, az 5/2016. (III.31.) HRT határozattal és a 6/2016.
(III.31.) HRT határozattal fogadta el.
Időközben a 2015. évi költségvetési beszámolón módosítást hajtottak végre, ezért a Társulás módosította a 4/2016.
(III.31.) HRT határozatot, így a Képviselő-testületnek már a hatályos döntésről kell tárgyalni.
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása
A Társulás a folyószámla vezetési szolgáltatásokat megversenyeztette és ennek eredményeként a jelenlegi
számlavezető OTP Bank Nyrt helyett a Kondorosi Takarékszövetkezettel, mint a nyertes pályázóval kötött
szerződést.
Mindezek miatt a Társulási megállapodás „V. A társulás gazdálkodása, vagyona" fejezet módosul az új hitelintézet
megnevezésével, illetve bankszámlaszámmal.
2017. évi működési hozzájárulás
A Társulás működéséhez a tagönkormányzatok lakosságszám arányosan járulnak hozzá anyagilag.
2016-ban a működési célú hozzájárulás 15 Ft/lakos volt. A 2016. november 23-án tartott ülésen a Társulási Tagok
nem fogadták el működési hozzájárulás mértékét, ezért új ülés kerül összehívásra, melynek eredményéről csak a
Képviselő-testületi ülésen tudunk beszámolni.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"2015. évi beszámolók elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás 2015. évi munkájáról szóló hatályos 4/2016. (III.31.) HRT határozattal, az 5/2016. (III.31.)
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HRT határozattal és a 6/2016. (III.31.) HRT határozattal értsen egyet.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Megállapodás módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítását fogadja el az alábbiak szerint:
A társulási megállapodás V. fejezetének helyébe a következő fejezet lép:
V. A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA
A Társulás pénzeszközeit a Kondoros Város Önkormányzata által meghatározott hitelintézetnél nyitott bankszámlán
kezeli. Más hitelintézetnél bankszámlát nem nyithat.
Hitelintézet megnevezése: Kondorosi Takarékszövetkezet
Bankszámlaszám: 53700072-16045794
A Társulás gazdálkodására az Áht., az Ávr., a Számv. tv., továbbá az államháztartás számviteléről szóló
4/2013.(I.11.) Korm. rendelet előírásai alkalmazandók.
3.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati
Társulás társulási megállapodás módosítását az alábbi egységes szerkezetben fogadja el:
Települési szeméttelep-rekultivációs program a Körös-szögben elvégzésű, továbbiakban KEOP-2.3.0/2F/092010-0013 azonosítószámú projektre létrehozott
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás
Az alábbi felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei, a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A.§ (1)
bekezdés h) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 41. § (1) bekezdésében,
foglaltak, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
(Ttv16-18. ) §-ai alapján, a települési szilárd hulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok
elvégzése érdekében, a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló
16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet (MeHVM rendelet) 11.§(2) bekezdés e) pontjában előírtakra
figyelemmel:
1. Kondoros Város Önkormányzata 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. sz.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.
3. Szarvas Város Önkormányzata 5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27. sz.
4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.
5. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata 5551 Csabacsűd, Szabadság út 41. sz.
6. Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi u. 17. sz.
7. Kétsoprony Község Önkormányzata 5674 Kétsoprony, Dózsa u. 11. sz.
8. Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa út 2. sz.
9. Szabadkígyós Község Önkormányzata 5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7. sz. önkormányzatok, mint alapító
tagok (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok)
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás névenönálló jogi személyiséggel
rendelkező önkormányzati társulást, továbbiakban Társulást hoztak létre és biztosították annak feltételeit.
A megállapodást a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv.)
146. §.(1) bekezdése alapján történt felülvizsgálat után – figyelemmel az Mötv. 87-95. § rendelkezéseire – az
alábbiak szerint módosítják és foglalják egységes szerkezetbe:
PREAMBULUM
Alapító tagok a társulás létrehozását megelőzően a KEOP-7.2.3.0-2007-0013 számú projekt első fordulójában
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konzorciumi szerződést kötöttek, amelyben rögzítették, hogy a pályázat II. fordulóra történő beadásáig létrehozzák a
jelen jogi személyiséggel rendelkező társulást.
Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok, elsősorban az Európai Unió szervei által elfogadott vonatkozó
közösségi jogszabályokat, a KEOP-7.2.3.0-2007-0013 számú projekt megvalósításával összefüggő hazai
jogszabályokat, a pályázati felhívást és útmutatót, továbbá az Ötv., Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011.évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv.) a Ttv., az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény az
államháztartásról (Áht.) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) a hulladékról szóló 2012. . CLXXXV
törvény - továbbiakbanhulladékról szóló törvény. - és az ezen törvények végrehajtásával kapcsolatos egyéb
jogszabályok, illetve a Ptk. rendelkezéseit veszik figyelembe.
A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat szabad
elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján
hozzák létre, a tagok települési önkormányzati feladatainak hatékonyabb, célszerűbb megoldására.
A KEOP-7.2.3.0-2007-0013 számú hulladékgazdálkodási projekt a társulást alapító önkormányzatok
együttműködésére épülő az önkormányzatok jogszabályban előírt kötelező közfeladatai közé tartozó települési
hulladékkezelési közszolgáltatásról való gondoskodási kötelezettség teljesítéséhez szükséges környezetvédelmi
előírásoknak meg nem felelő hulladéklerakók rekultivációját és ezen munkálatok eredményességét 5 éven át tartó
műszaki ellenőrzési tevékenység és az e tevékenység keretében történő állapotfelmérő munkálatok elvégzését
valósítja meg.
A II. fordulóra benyújtott KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013 azonosítószámú pályázatot a Közreműködő Szervezet
támogatásra érdemesnek ítélte 2010. november 30-án. A Támogatási Szerződést 2011. április 28-án megkötöttük az
Energia Központ Nonprofit Kft-vel (KSZ).
I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE
A Társulás neve: Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
A Társulás rövidített neve: Körös-völgyi HRT.
Székhelye: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. sz.
Működési területe: a társult települések közigazgatási területe
A Társulás alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: A társult önkormányzatok képviselő-testületei.
A Társulás irányító szerve: Kondoros Város Önkormányzata 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. sz.
Törvényességi felügyeletet ellátó szerv: Békés Megyei Kormányhivatal
A Társulás létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat) megnevezése, kelte, száma:
Kondoros Város Önkormányzat képviselőtestülete 201/2009. (IX. 10.) határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 349 /2009. (IX. 21) határozata
Szarvas Város Önkormányzat Képviselőtestülete 493/2009. (IX. 15.) határozata
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselőtestülete 581/2001. (IX. 24.) határozata
Csabacsüd Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 156/2009. (IX. 14.) határozata
Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete 99/2009. (IX. 15.) határozata
Kétsoprony Község Önkormányzat Képviselőtestülete 43/2009. (IX. 08.) határozata
Körösladány Város Önkormányzat Képviselőtestülete 214/2009. (IX. 17.) határozata
Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselőtestülete 84/2009. (IX. 16.) határozata
II. A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA
A Társulás a KEOP projekt beruházási szakaszának teljes befejezéséig és az azt követő 5 éves fenntartási
időszakra jött létre.
III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA
A Társulás önálló jogi személy.
A Társulásnak önálló munkaszervezete nincs, annak feladatait a Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal, mint
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el.
A Társulás, a projekt végrehajtása során, a társult önkormányzatok, mint a KEOP projekt közös
kedvezményezettjeinek (MeHVM rendelet 11. § (2) bek. e) pont) megbízásából, a projekt lebonyolításáért felelős
projektgazdaként jár el.
Az alapító önkormányzatok megbízásából a Társulás irányító szerve – az alapítók képviseletében – az Áht. és Ávr.
szerint kezdeményezi a Társulásnak a kincstárnál történő nyilvántartásba vételét.
A Társulás a nyilvántartásba való bejegyzésével, a bejegyzés napjával jön létre.
IV. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK
A Társulás tagjai a Mötv. 41. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szervezeti és működési
szabályzataik egyidejű módosításával, a Mötv-ben illetve a hulladékról szóló törvényben meghatározott
hulladékgazdálkodási feladatok közül a Társulásra ruházza át a Társulás célját képező projekt megvalósításával
kapcsolatos alábbi feladat- és hatásköröket:
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Jelen Társulásban résztvevő önkormányzatok feladata a hulladékról szóló törény értelmében a területükön a
hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006 ( IV.5) KvVM rend. 15-17.§. szerint
hulladéklerakó lezárása, utógondozás, rekultiváció.
A társult Önkormányzatok ezen feladatukat együttműködve, összehangoltan a Társulás útján látják el oly módon,
hogy a feladatok elvégzéséhez szükséges anyagi eszközök megszerzésére pályázatot nyújtanak be a Települési
szilárdhulladék lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése című KEOP.2.3.0.pályázati
felhívásra.
A II. fordulóra a pályázat benyújtásra került. KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013 azonosítószámú pályázatot a
Közreműködő Szervezet támogatásra érdemesnek ítélte 2010. november 30-án. A Támogatási Szerződést 2011.
április 28-án megkötöttük az Energia Központ Nonprofit Kft-vel (KSZ).
A Társulás alaptevékenysége(i):
Szakágazat száma: 390000
megnevezése:
Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
Kormányzati funkció:
051040
megnevezése:
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
A Társulás a KEOP projekt megvalósítása során, ellátja a projektgazda feladatát.
V. A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA
A Társulás pénzeszközeit a Kondoros Város Önkormányzata által meghatározott hitelintézetnél nyitott bankszámlán
kezeli. Más hitelintézetnél bankszámlát nem nyithat.
Hitelintézet megnevezése: Kondorosi Takarékszövetkezet
Bankszámlaszám: 53700072-16045794
A Társulás gazdálkodására az Áht., az Ávr., a Számv. tv., továbbá az államháztartás számviteléről szóló
4/2013.(I.11.) Korm. rendelet előírásai alkalmazandók.
V.1. A Társulás működésének költségvetési forrása:
A Társulás tagjai a Társulás működésének forrásait saját költségvetésükből, lakosságszám-arányosan biztosítják.
Az éves működési célú támogatási igényről és az egyes Tagokat terhelő befizetési kötelezettségekről a Társulási
Tanács az adott költségvetési évet megelőző év december 15. napjáig, határozattal dönt. A Társulási Tanács
határozata alapján, a Társulás Elnöke legkésőbb az adott költségvetési év január 10. napjáig, írásban értesíti a
Tagokat a következő évi befizetési kötelezettségeikről és azok esedékességéről.
V.2. A Társulás Vagyona:
1. A Társulás tagjai jelen megállapodásban foglalt feladatai megvalósítására közös pénzügyi alapot (a
továbbiakban: alap) hoznak létre.
Az alap a társulás vagyona.
A pénzügyi alapban lévő összeget a Társulási Tanács által meghatározott céltól eltérően felhasználni nem lehet.
A pénzügyi alap forrásai, fajlagos működési hozzájárulás:
- A működési hozzájárulást a tagok évenként két részletben: első részlet tárgyév március hó 31-ig, második részlet
tárgyév szeptember hó 30-ig fizetik be a Társulás számlájára.
- Pályázati forrás.
2. A Társulás részére a tagok alapításkor vagyontárgyat nem adnak át.
A Társulás működéséhez szükséges pénzügyi forrást a tagok az alapítás évében 10Ft/ állandó lakos fajlagos
működési hozzájárulás alapul vételével határozzák meg.
A fajlagos hozzájárulás mértékének meghatározásánál az előző év január 1-i állandó lakosságszám az irányadó.
A következő költségvetési években szükséges működési hozzájárulás fajlagos mértékét, a várható működési
hozzájárulás megfizetésének részletes feltételeit a Társulási Tanács javaslatára a tag önkormányzatok képviselőtestületei határozzák meg.
A tagokat terhelő működési hozzájárulás megfizetésének részletes feltételeiről a Társulási Tanács dönt.
A fizetendő működési hozzájárulás esedékességéről és a fizetés módjáról a Társulási Tanács elnöke írásban
tájékoztatja a Tagokat. A működési hozzájárulás költségvetési fedezetét a Tagok a mindenkori helyi önkormányzati
költségvetési rendeletükben biztosítják.
3. A tulajdonnal való rendelkezési jogot a Társulási Tanács gyakorolja. A rendelkezési jog gyakorlásának,
átruházásának szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti.
4. A Társulás megszűnése esetén a meglévő vagyon és annak szaporulata a Társulás tagjait pénzügyi
hozzájárulásuk arányában illeti meg
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V.3. A KEOP projekt keretében megvalósuló beruházás és annak tulajdonjoga:
A KEOP projekt keretében, Tagok az alábbi létesítmények megvalósítását tervezik:
Kondoros Város Önkormányzata tulajdonát képező 0237/1, 0236/13, 0239/11 helyrajzi számú szilárd hulladéklerakó
terület rekultivációja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonát képező 0130/12, helyrajzi számú szilárd hulladéklerakó terület
rekultivációja.
Szarvas Város Önkormányzata tulajdonát képező 3544/6, 3544/7, 3544/11, 3544/15 helyrajzi számú található szilárd
hulladéklerakó terület rekultivációja.
Csárdaszállás Község Önkormányzata tulajdonát képező 223/2 helyrajzi számú szilárd hulladéklerakó terület
rekultivációja.
Kétsoprony Község Önkormányzata tulajdonát képező 037/4 helyrajzi számú szilárd hulladéklerakó terület
rekultivációja.
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező 0336/3 helyrajzi számú szilárd hulladéklerakó terület
rekultivációja.
Békéscsaba Megyei Jogú Város tulajdonát képező 0164 helyrajzi számú szilárd hulladéklerakó terület rekultivációja.
Körösladány Város Önkormányzatának tulajdonát képező 0958/9 helyrajzi számú szilárd hulladéklerakó terület
rekultivációja.
Szabadkígyós Község Önkormányzatának tulajdonát képező 084/1 helyrajzi számú szilárd hulladéklerakó terület
rekultivációja.
Tagok vállalják, hogy a projekt megvalósítása érdekében biztosítják a KEOP-7.2.3.0-2007-0013 számú projekttel
érintett ingatlanok tulajdonjogának, használati jogának a projekt céljainak megfelelő rendezettségét.
A Társulás a Támogatási szerződés teljesítése során a településeken megvalósult vagyont a vagyon aktiválásakor,
vagy üzembe helyezésekor minden további ellenszolgáltatás nélkül az érintett települési önkormányzat részére
tulajdonba adja.
A Társulás tagjai vállalják, hogy a Projekt eredményének közös fenntartásáról gondoskodnak.
A KEOP projekt során a felsorolásban szereplő rekultivált ingatlanok értékesítésére nem kerül sor.
V.4. A KEOP projekt megvalósításának forrásai:
V.4.1. A beruházás finanszírozása
A társulás tagjai aláírásukkal elfogadják, hogy a pályázat 2. fordulójában a rekultivációs munkák településekre
vetített, beruházás költségei a következők:
Kivitelezés
Kivitelezés összesen
Beruhá-zás
Szolgáltatások Összesen
Település
összesen
(bruttó)
arány
(bruttó)
(bruttó)
(nettó)
Békéscsaba 644 448 772 Ft
818 449 940 Ft
63 %
35 811 851 Ft 854 261 791 Ft
Gyomaendrőd 63 645 326 Ft
80 829 564 Ft
6%
3 410 653 Ft
84 240 217 Ft
Körösladány 35 716 174 Ft
45 359 541 Ft
3%
1 705 326 Ft
47 064 867 Ft
Szarvas
113 281 185 Ft
143 867 105 Ft
11 %
6 252 863 Ft
150 119 968 Ft
Csabacsüd 36 392 127 Ft
46 218 001 Ft
3%
1 705 326 Ft
47 923 327 Ft
Kondoros
78 103 108 Ft
99 190 947 Ft
8%
4 547 537 Ft
103 738 484 Ft
Csárdaszállás 17 124 373 Ft
21 747 954 Ft
2%
1 136 884 Ft
22 884 838 Ft
Kétsoprony 11 131 936 Ft
14 137 559 Ft
1%
568 442 Ft
14 706 001 Ft
Szabadkígyós 26 506 705 Ft
33 663 515 Ft
3%
1 705 326 Ft
35 368 841 Ft
1 360 308 334
Összesen
1 026 349 706 Ft
1 303 464 126 Ft
100 %
56 844 208 Ft
Ft
Tagonként az elkülönített alszámla száma:
Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a beruházások ütemében szükséges költségek forrását a Társulás
rendelkezésére bocsátják. Amennyiben a tag önkormányzatok a Társulási Tanács elnökének írásbeli értesítésében
foglalt határidőre az esedékes szükséges költség rendelkezésre bocsátását elmulasztják, a Társulás székhelye
szerinti önkormányzat a tag önkormányzat költségvetési elszámolási számlája ellen azonnali beszedési megbízás
benyújtására jogosult. A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a számlavezető
pénzintézetüknek a Társulás székhelye szerinti Önkormányzat megnevezését és pénzforgalmi jelzőszámát, mint
azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy tagok a szükséges költség teljes összegének
megfizetéséig, a felhatalmazást nem vonhatja vissza. A felhatalmazás bank által aláírt egy példányát, a tagok
kötelesek a Társulásnak átadni.
Felek megállapodnak abban, hogy ha a Székhely Önkormányzat nem tesz eleget a Társulás felé vállalt fizetési
kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal
felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást (inkasszót) nyújtson
be.
Tagok tudomásul veszik, amennyiben valamely önkormányzat a jelenlegi megállapodásban vállalt fizetési
kötelezettségeit határidőben és felhívásra nem teljesíti, az esetben a kötelezett késedelembe esnek. A fizetésre
kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdve a Ptk. megfelelő rendelkezései szerint köteles a jegybanki
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alapkamattal megegyező mértékű kamatot fizetni. A kamatfizetési kötelezettség beáll akkor is, ha a kötelezett
késedelmét kimenti.
VI. ÜZEMELTETÉS
Tagok kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy a mindenkori vonatkozó jogszabályoknak megfelelően
kiválasztott üzemeltető útján gondoskodnak a Felügyelőség által előírt a hulladéklerakó rekultivációjára és
utógondozására vonatkozó környezetvédelmi követelmények betartásáról.
Az utógondozási időszakban a rekultivált hulladéklerakó karbantartásáért, megfigyeléséért és ellenőrzéséért a
mindenkori üzemeltető felelős a 20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet 3. számú mellékletében foglaltak
figyelembevételével. Az üzemeltető köteles az utógondozás időszakában észlelt környezetszennyezésről a
Felügyelőséget –az észleléstől számított 8 napon belül – értesíteni.
VII. ELŐZETES MEGÁLLAPODÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK, A TÁRSULÁS ÉS TAGJAI FELADATAI,
KÖTELEZETTSÉGEI
Jelen társulási megállapodás aláírásával a tagok, mint önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy közös
környezeti és gazdasági érdekeiknek megfelelően, ezen megállapodás kereti között az alábbiak szerint működnek
együtt:
VII.1. Tagok kötelezettséget vállalnak a jelen megállapodás betartására, különös tekintettel a jelen megállapodás IVVI. fejezeteiben rögzített , Tagokat terhelő kötelezettségek teljesítésére.
VII.2. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósítása érdekében kölcsönösen együttműködnek
egymással.
VII.3. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érintett térség környezetvédelmi érdekeit, egységes fejlődését
szem előtt tartva, a szerződésben foglalt elveket betartják, a továbbiakban annak érvényesülését nem akadályozzák,
a rendszer működését aktív tevékenységgel szolgálják, közreműködnek a megvalósításban. Tagok továbbá
megállapodnak abban, hogy kizárólag a projekt alapdokumentumaival összhangban lehetséges a rendszerhez
történő csatlakozás.
VII.4. Tagok megismerik, átgondolják és értékelik a térségi hulladékgazdálkodási rendszer szerepét, a szerződésben
megfogalmazott jogokat és kötelezettségeket, elfogadják a kialakított felelősségi rendszert.
VII.5. Tagok tudomásul veszik, hogy a társulási megállapodás felmondására csak a jelen megállapodás XII.
fejezetében meghatározottak szerint van lehetőség. Tagok elfogadják, hogy esetleges felmondásuk a társulás
számára jelentős hátránnyal is járhat, melyért teljes felelősséggel tartoznak, és az általános jogelveknek
megfelelően, teljes körűen jótállni kötelesek.
VII.6. Tagok kötelezettséget vállalnak, hogy a projekt végrehajtása során a magyarországi hatályos jogszabályi
rendelkezések, valamint a vonatkozó EU előírások szerint járnak el, így különösen figyelemmel lesznek a
közbeszerzési törvény, a koncessziós törvény, a hulladékról szóló törvény és a hatósági árszabályozás
rendelkezéseire.
VII.7. A társult önkormányzatok átvállalják a fejlesztés közös megvalósításából, kiváló önkormányzat(ok) szükséges
költség részének finanszírozását azzal, hogy a kiváló önkormányzattal szemben fenntartják a kiválással általa
okozott károkért való kártérítési igényüket.
VII.8. Ezen szerződés elfogadása és aláírása a tagok részéről egyben kötelezettségvállaló elfogadó nyilatkozat is. A
társuló önkormányzatok tudomásul veszik, hogy jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeik teljesítéséért, a
támogatást folyósító szervezetek felé, egyetemleges és korlátlan felelősséggel tartoznak.
VII.9. Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen szerződés elveit és az itt megfogalmazott
érdekprioritást. Ezen tevékenységeik: a saját hatáskörben történő jogszabályalkotás, helyi rendezési tervek,
szolgalmi jogok, belterületbe vonás, telekhatár módosítás, továbbá minden olyan feladat, mely nélkülözhetetlen a
projekt végrehajtásához.
VII.10. A Tagok kötelezettséget vállalnak a projekt megvalósításához szükséges adatok szolgáltatására, továbbá a
már meglévő üzemeltetési és közszolgáltatási szerződéseik rendelkezésre bocsátására. E körben a Tagok nem
hivatkozhatnak településük érdekeire, mint „üzleti titokra".
VII.11. A Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt megvalósítása érdekében
használhatják fel, egyébként azokat üzleti titokként kötelesek kezelni.
VII.12. A Tagok vállalják, hogy az alábbi feladatok előkészítésében, illetve a szükséges döntések meghozatalában a
Társulással és a projekt megvalósítását munkafeladatként végző hivatallal együttműködnek:
VII.12.1. Szervezeti, gazdasági területen:
Amennyiben az szükséges, együttműködési megállapodások megkötése az érintett települések között;
A projekt kidolgozásáért felelős szervezet részére megbízás adása;
A működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;
Nemzetközi támogatás pályázati feltételeinek biztosítása;
A projekt teljes körű lebonyolítása, ideértve a beruházások teljes pénzügyi, a számviteli és adóügyi
elszámolását és a tagokkal való belső elszámolást is;
Lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás (PR) dokumentálása;
Pályázati részvételek szervezése, koordinálása;
Tervezési, szolgáltatási feladatok pályáztatásának kidolgozása;
Beszerzési feladatok (gépek, eszközök) pályáztatásának kidolgozása;
Építési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
A projekt végrehajtáshoz szükséges szerződéseket, megállapodások előkészítése, adott esetben
megkötése.
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VII.12.2. Műszaki területen:
- A környezetvédelmi előírásoknak meg nem felelő hulladéklerakók rekultivációja

VIII. BELSŐ SZERVEZETI RENDSZER
Tagok jelen Társulási Megállapodás aláírásával egyidejűleg az alábbi szervezeti rendszerben állapodnak
meg:
Szervezeti rendszer:
1. Társulási Tanács
2. Társulási Tanács Elnöke,
3. Társulási Tanács Alelnöke

Tagok elfogadják, hogy a KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013 számú projekt végrehajtásáért felelős szervezetként,
azaz projektgazdaként a Társulás jár el.
A Társulás Elnöke tudomásul veszi, hogy valamennyi – a pályázati projekt elnyerése, illetve megvalósítása
szempontjából érdeminek minősíthető, illetve a tagok által megjelölt – kérdésben a mindenkor hatályos
közösségi és hazai jogszabályokban, a Támogatási Szerződésben és a jelen megállapodásban foglaltak
szerint köteles eljárni és a megtett lépésekről utólag a Társulási Tagoknak, és a Felügyelő Bizottságnak
beszámolni köteles. Azon jognyilatkozatokat, amelyeknek következtében a Társulás tagjai számára a
Támogatási Szerződéstől eltérő kötelezettségek keletkeznek, csak a Társulási Tanács előzetes
egyetértésével teheti meg. Ez esetben a Társulási Tanács tagjai kötelezettséget vállalnak, hogy a
vonzáskörzetükhöz tartozó önkormányzatokat a döntésről tájékoztatják.

VIII.1. Társulási Tanács

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult tagok polgármestereinek összességéből
áll.

A Társulási Tanács tagjai az alább felsorolt személyek, akik az általuk képviselt település lakosságának
számával arányos szavazati joggal rendelkeznek, de ez a szavazati arány egyik tag esetében sem
haladhatja meg az összes szavazat 50 %-át. Ebben az esetben a 50 %-on felül maradó rész a többi
önkormányzat között lakosságszám arányosan kerül elosztásra.
A társult önkormányzat szavazati arányát a Tanácsban az alábbi táblázatban részletezett lakosság-szám
arányban állapítják meg.

Település

Képviselő

Békéscsaba
Gyomaendrőd
Körösladány
Szarvas
Csabacsűd

Szarvas Péter polgármester
Toldi Balázs polgármester
Kardos Károly polgármester
Babák Mihály polgármester
Molnár József polgármester

Lakosságszám
2014.01.01.
61663
14 081
4 726
16 711
1 858
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Szavazati arány
50%
15%
5%
17,5 %
2%

Kondoros
Ribárszki Péter polgármester
5 251
5,5 %
Csárdaszállás
Petneházi Bálintné polgármester
444
0,5 %
Kétsoprony
Völgyi Sándor polgármester
1 428
1,5 %
Szabadkígyós
Balogh József polgármester
2 736
3%
Összesen
108 898
100%
A Társulási Tanács dönt a jelen Társulási Megállapodásban meghatározott és a Társulás tagjai által átruházott,
valamint a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott saját feladat- és hatáskörben.
VIII.1.1. A Társulási Tanács feladat- és hatásköre:
1. a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesének a megválasztása, visszahívása,
2. 3. a működési hozzájárulás mértékének megállapítása,
4. Tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása,
5. a hatáskörbe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, szükség szerint szakértői vélemények figyelembe
vételével,
6. Tag kizárásának elhatározása.
7. jelen társulási megállapodás módosítása, mely határozat hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevő
képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése szükségeltetik,
8. Társulás megszűnésének elhatározása, mely határozat a Társulásban résztvevő képviselő-testületek
mindegyikének minősített többségével hozott döntésével lép hatályba,
9. Társulás éves munkatervének, költségvetésének elfogadása. A költségvetés első félévi, háromnegyedévi és
éves végrehajtásáról szóló beszámoló; éves mérlegének elfogadása,
10. a megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok meghatározása,
11. a projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok időarányos állapotának elemzése és értékelése,
12. a Tagok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg állásfoglalás a kérdésében, illetve
a végrehajtás során felmerülő problémák körében,
13. a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása,
14. a Támogatási Szerződés elfogadása, annak módosítása,
15. A jelen megállapodás IV. fejezetében meghatározott, átruházott önkormányzati feladatokkal kapcsolatos
illetve az átruházott hatáskörbe tartozó döntések meghozatala.

VIII.1.2. A Társulási Tanács működése:
A Társulási Tanács megalakultnak tekinthető, ha a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek mindegyike
jóváhagyta a társulási megállapodást, megválasztotta képviselőjét, és a társulási tanács alakuló ülése
kimondta megalakulását.
A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal össze kell hívni. A Tanács
ülését össze kell hívni, ha a Tanács hatáskörébe tartozó kérdésekben kell dönteni, ha azt bármely Tag a
napirend egyidejű megjelölésével indítványozza, illetve ha a törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva azt
a Békés Megyei Kormányhivatal kezdeményezi.
A Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, de a napirend összeállításában
a Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van.
A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze írásban, az ülés napját megelőzően
legalább 5 nappal korábban. Sürgős esetben ennél rövidebb idő is lehetséges, de csak a tagok megfelelő
értesítése mellett.

A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a Tagok több mint fele jelen van és a jelenlévő tagok a
szavazatok legalább felével rendelkeznek.

A javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő
tagok szavazatainak több mint felét. (egyszerű szótöbbség)

A minősített többséghez legalább annyi tag szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok
szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának felét.
A Tanács minősített többségű döntése szükséges:
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- szervezeti és működési szabályzat elfogadásához,
- működési hozzájárulás mértékének megállapításához,
- kizárás a társulásból.
Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 8 napon túli, de 30 napon belüli időpontra kell az
újabb ülést összehívni.
A Társulási Tanács Tagjának akadályoztatása esetén szavazati joggal kizárólag testületi döntés alapján a
testület bármely tagja, vagy az Önkormányzat alpolgármestere élhet.
A Társulási tanács ülésére bármely tag indítványozhatja szakértők vagy egyéb személyek meghívását. Ezen
személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem
rendelkeznek.
A Tanács határozatait az Mötv. 48. §-ában meghatározott szabályok szerint hozza.
A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelező érvényűek. A Társulási Tanács tagjai a
Társulási Tanácsban hozott döntésekről kötelesek 30 napon belül írásban (elektronikus, vagy postai úton)
tájékoztatni az őket delegáló önkormányzatokat.
A Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen
résztvevő képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a
szavazás számszerű eredményét és a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvre a képviselő-testületek üléséről
szóló jegyzőkönyv szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet a Társulási Tanács
Elnöke és a Társulás Titkára írja alá. A jegyzőkönyvet, az ülést követő 15 napon belül az elnök megküldi a
társulás székhelye szerinti Békés Megyei Kormányhivatalnak.
VIII.1.3. A Társulási Tanács elnöke

A Társulási Tanács tagjai közül elnököt választ.

A Társulási Tanács tagjai sorából az alakuló ülésen, 2/3-os többségi szavazással határozott időre 2 alelnököt
választ.

Az elnök, az alelnökök megbízatása önkormányzati tisztségük betöltéséig áll fenn.
A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében
képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt,
összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,
a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetővé teszi,
évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás működéséről,
feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról,
6. ellátja mindazon feladatokat, melyet a társulási megállapodás, illetve a Társulási Tanács számára előírt,
1.
2.
3.
4.
5.

Az elnök Társulással összefüggő feladatai megvalósításához –a közbeszerzési szabályok betartása mellett –
jogosult szakértők igénybevételére, valamint segítő munkaszervezet igénybevételére a Társulás költségén.
A Társulás elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének megszegésével okozott
kárért a polgári jog szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint felel.
Az elnöki megbízatás megszűnik:
önkormányzati tisztségének megszűnésével,
az őt delegáló önkormányzat által történő visszahívással
lemondással,
elhalálozással.
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Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig a megbízatásával járó
feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15 napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az
új elnök megválasztásának céljából. Az elnök lemondásával az alelnöki megbízatás nem szűnik meg.
A Társulás alelnökére megbízatási időtartamára az elnökre vonatkozó rendelkezések irányadóak azzal, hogy
ezen megbízatás a társulási tanács által történő visszahívással is megszüntethető.
A Társulás alelnöke az elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén – a Társulási Tanács által
meghatározott helyettesítési rendben – teljes jogkörrel helyettesíti a IX. fejezetben foglaltak szerint.

IX. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE

A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt általános képviseleti
jogkörrel felruházva – a VIII.1.3. foglaltak szerint – az elnök képviseli. Az elnök akadályoztatása esetén a
Társulás képviseletére a Társulási Tanács által meghatározott helyettesítési rend szerint alelnök jogosult.
A Társulást az elnök önállóan képviseli. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel
előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét önállóan írja alá.
Az eredeti iratról, okiratról készült tömegesen jelentkező másolatok hitelesítése oly módon történik, hogy 5
példány jegyzése e fejezet 2. bekezdésben foglaltak szerint, míg további példányai vonatkozásában; a
géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét aláírásbélyegzővel írja alá, majd a másolati példányú iratot, okiratot az aláírás-bélyegző mellett a társulás
pecsétjével kell ellátni.
X. A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSI RENDJE, IRÁNYÍTÓI JOGOK GYAKORLÁSA
Tagok jelen társulási megállapodással a Társulás irányító szervének Kondoros Város Önkormányzatának
Képviselő-testületét jelölik ki.
Az irányító szerv köteles az Áht. és Ávr.-ben foglalt kötelezettségének eleget tenni.
A társulás tagjai a társulás működését – a társulási megállapodásban meghatározottak szerint – célszerűségi
és gazdasági szempontból jogosultak ellenőrizni.
A polgármester vagy – felkérésre – az általa kijelölt személy évente legalább egyszer a képviselőtestületének beszámol a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. A
társulási tanács tagjai képviselő-testületeiknek beszámolnak a társulási tanácsban végzett tevékenységükről.
A társulás tagja az általa választott képviselőt visszahívhatja.

XI. Gazdasági szervezet
A társulás munkaszervezetet nem tart fenn. A munkaszervezeti feladatokat, ezen belül a gazdasági
szervezet által ellátandó feladatokat székhely település önkormányzati hivatala látja el, azaz a
Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal. A hivatal a projekt fenntartási időszakában, a társulás által,
a KEOP pályázatban vállalt kötelezettségként 2018. december 31-ig 1 fő női dolgozót alkalmaz. A
foglalkoztatás költségeit a társulás működési célú átadott pénzeszközként megtéríti.

XII. TAGSÁGI JOGVISZONY
Tagok ezen társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan,
hogy elfogadják a kilépéssel, illetve kizárással összefüggő felelősségi szabályokat.

A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése
szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez. A
társuláshoz csatlakozni naptári év első napjával lehet.
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XII.1. A szerződés felmondása
Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, a tagok a beruházás
megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy a törvényben biztosított kilépési jogukkal csak tényleges és
alapos indokok alapján, a Társulási Tanáccsal, a törvényességi felügyeletet ellátó szervvel és a KEOP
Közreműködő Szervezettel történt egyeztetést követően élnek.
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés aláírását követő három évig, és amennyiben a
KEOP projekt beruházási szakasza jelen szerződés aláírását követő három éven belül megkezdődik, a
fenntartási időszak lezárásáig a társulási jogviszonyt nem mondják fel.
Amennyiben a beruházás jelen szerződés aláírásától számított három éven belül nem kezdődik meg, úgy a
tagok a három éves határidő letelte után, ezen okból is élhetnek kilépési jogukkal.
Tagnak a Társulásból kiválni naptávi év utolsó napjával lehet, a kiválásról a tagönkormányzat legalább hat
hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni, erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell.
Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulásból kiváló tag által befizetendő önrész teljes összege a Társulás
velük szembeni jogszerű követelése, melyet a Társulás minden esetben érvényesíteni fog.
A kilépő tag tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében általa fizetett költséget, valamint
működési költséget, nem követelheti vissza a Társulástól.
A kilépő tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint felmondásával a Társulásnak
okozott kár teljes körű megtérítésére. Ezen kártérítési felelősséget Tagok szorosan értelmezik, ezért
valamennyi, a felmondással összefüggő kárra vonatkoztatják.
Tag általi kilépés esetén a Társulás köteles a taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás arányának
megfelelően, figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget és a Társulást terhelő kötelezettségeket is.
A Társulás megállapodásának felmondása esetén a Társulás tagja által a Társulásba bevitt vagyonnal el kell
számolni. A KEOP projekt keretében megvalósult vagyontárgy társulás tagja részére történő kiadását öt évre
el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a Társulás kötelező feladatának
ellátását.
XII.2 Tagi kizárás
Amennyiben a tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, illetve elmulasztja, az
elnök köteles a tagot kétszer, írásban, megfelelő határidő kitűzésével felhívni a teljesítésre.

Ha a tag ezen felhívás ellenére – a közölt határidőn belül – sem tesz eleget a jelen megállapodásban
rögzített kötelezettségeinek, a tagot a Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári
év utolsó napjával kizárhatja a Társulásból.
Különösen ilyen kötelezettségszegésnek minősül a működési hozzájárulás megfizetésének elmulasztása.
A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi kilépés jogkövetkezményeivel, azaz ebben az esetben sem
mentesül a tag a kártérítési és egyéb kötelezettsége alól.
XIII. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE
A jelen megállapodás hatálya a jelen megállapodás IV. fejeztében meghatározott, a társulásra átruházott
önkormányzati feladat- és hatáskörökre terjed ki.
Jelen megállapodás a mind Tag által történő aláírásának napján, ha ez nem egy időben történik, a
legkésőbbi aláírás napján lép hatályba.

A Társulás megszűnik, a társulásra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezésekben foglaltak
szerint. Ha társulás tagjai minősített többséggel azt elhatározzák, a törvény erejénél fogva, vagy a bíróság
jogerős döntése alapján.
A Társulás megszűnése esetén a tagok a megszűnés időpontjával bezáróan egymással elszámolni
kötelesek.
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A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a Társulás tagjait
vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg.
A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért a tagok a vagyoni hozzájárulásuk arányában
tartoznak felelősséggel.
XIV. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA
Tagok kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján, illetve a civil szervezetek
bevonásával a teljes körű lakossági tájékoztatásra. Ezen tájékoztatás keretében a kötelmi jogi jellegen
túlmenően, fel kell hívniuk a lakosság figyelmét a környezetvédelmi feladatokra, a jogszabályi előírásokra,
valamint információt kell szolgáltatniuk a szerződés céljául szolgáló beruházás előnyeiről.
Tagok a teljes pályázati és beruházási időszakra vonatkozóan rendszeres és folyamatos tájékoztatást
nyújtanak településeik polgárai számára olyan formában, amely alkalmas arra, hogy a tájékoztatás eljusson
valamennyi érintetthez (pl. települési lakossági fórumok szervezése, írott és elektronikus sajtó igénybevétele,
helyi kiadvány megjelentetése).
Fentiek mellett a tagok által jelen Társulási megállapodás keretében kiépítésre kerülő szervezeti rendszernek
is kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló munkálatok elősegítése, szervezése. A Társulás
nemcsak az írott és elektronikus média tájékoztatására kötelezett, hanem arra is, hogy a projekttel
kapcsolatos valamennyi információ a tagokhoz, illetve azok hivatali szervezetén keresztül a lakossághoz
eljusson.
A Társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatósági, valamint a civil
szervezetek tájékoztatása során a beruházás elfogadtatására, ezáltal működése biztonságának
megőrzésére is.
XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Tagok kijelentik, tudomással bírnak arról, hogy a KEOP projekthez igényelhető támogatás csak a támogatási
kérelem benyújtása előtt meg nem kezdett beruházáshoz igényelhető. Egyúttal nyilatkoznak, hogy az V.
fejezetben részletezett beruházási munkálatok a támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig még nem
kezdődtek meg.
Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviseletére jogosult személyek változása esetén, 60
napon belül meg kell jelölniük az új képviselőket.
Tagok rögzítik, amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése jogszabály vagy egyéb, a feleken
kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi – fentiekkel nem érintett – része teljes hatályban
fennmarad.
A tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kísérlik meg rendezni,
ennek sikertelensége esetén az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság döntésének vetik alá magukat.
Ezen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a KEOP projekt megvalósításával
összefüggő hazai jogszabályokat, a pályázati felhívást és útmutatót, továbbá az Mötv., az Áht.,
Ávr. a Számv. tv. a hulladékról szóló törvényt . - és az ezen törvények végrehajtásával kapcsolatos egyéb
jogszabályokat, illetve a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás egységes szerkezetbe foglalt
társulási megállapodást a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi testületi határozatokkal
hagyták jóvá.

Kondoros Város Önkormányzat képviselő-testülete __________________határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete ________________Gye.Kt. határozata
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete ___________________sz. képviselő-testületi határozata
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testülete ______________________ közgy.
határozata
Csabacsüd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ________________ határozata
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Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete __________Csárdaszállás Kt. határozata
Kétsoprony Község Önkormányzat Képviselő-testülete _______________határozata
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete _______________határozata
Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete ________________ számú Kt. határozata

A fentiek szerint ezen szerződést, mellékletét képező aláírási íven – a tagok eredeti példányban
jóváhagyólag aláírták.

………………………………………………
Ribárszki Péter
polgármester

………………………………………………

Zsindely Ferencné

Toldi Balázs

jegyző

polgármester

Kondoros Város Önkormányzata

polgármester

Dr. Melis János

………………………………………………
Szarvas Péter

jegyző

Szarvas Város Önkormányzata

polgármester

Kasikné Csík Zsuzsanna

Petneházi Bálintné

polgármester

jegyző

polgármester

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata

jegyző

Dr. Uhrin Anna
jegyző

Csárdaszállás Község Önkormányzata

………………………………………………

polgármester

jegyző

………………………………………………

Molnár József

Surinné Szász Margit

Dr. Bacsa Vendel

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

………………………………………………

Völgyi Sándor

jegyző

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

………………………………………………
Babák Mihály

Dr. Uhrin Anna

………………………………………………
Kardos Károly
polgármester

Kétsoprony Község Önkormányzata

Ilyés Lajos
jegyző

Körösladány Város Önkormányzata

………………………………………………
Balogh József

Zatykó Katalin

polgármester

jegyző

Szabadkígyós Község Önkormányzata
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Körös- völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Onkormányzati Társulás
Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-300, Fa: 66/589-302.
E-mail: Dolhiúi~kondoros.hu
KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013
Települési szeméttelep-rekultivációs program a Körös-szögben

ELŐTERJESZTÉS
Készült a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2015. március 31án tartandó ülésére
Előterjesztés tárgya:
Beszámoló a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2015.
évi gazdálkodásáról
A beszámoló előadója: Ribárszki Péter a Társulási Tanács Elnöke

Tisztelt Társulási Tanács!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. értelmében a társulás költségvetési beszámolót készít
december 31-i fordulónappal.
Ennek a kötelezettségnek eleget téve terjesztem elő a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Onkormányzati Társulás 2015. évi gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolóját.
~.

Bevételek alakulása:
2015. évben a bevételek teljesítési főösszege: 1.885 ezer Ft.
A támogatásértékű működési bevételek 1.885 ezer Ft összegben teljesültek. Ez a bevétel az
önkormányzatoktól átvett támogatások összege.
Kiadások alakulása
2015. évben a kiadások teljesítési főösszege: 4.110 ezer Ft.
Személyi juttatások teljesítése 2.539 ezer Ft, mely 100 %-ban realizálódott.
A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 652 ezer Ft, teljesítése 100%.
A dologi kiadás összesen 648 ezer Ft, mely postaköltséget, irodaszert, reprezentációs kiadásokat,
továbbképzések költségét, ill. szoftverhasználat költségeit tartalmazza, teljesítése 41 %-os.
A beruházások összesen 270 ezer Ft, mely számítógép beszerzést tartalmaz, teljesítése 100 %-os.

2015. évi maradvány bemutatása
A Társulás 2015. évi alaptevékenység szabad pénzmaradványa 1.698 ezer Ft, mely működési célú
pénzmaradvány.
Megnevezés
1 Alaptevékenység költségvetési bevételei
2 Alaptevékenysgé költségvetési kiadásai
L Alaptevékenység költségvetési egyenlege
3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege
N Alaptevékenység maradványa
g Összes maradvány
~ Alaptevékenység szabad maradványa

összeg e
Ft-ban
1 885
4 110
-2 225
3 923
3 923
1 698
1 698
1 698

A társulás 2015. évi mérlegét az alábbi táblázat tartalmazza.
Tárgyévi adat
2015. évi mérleg
e Ft-ban
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
209
C) Pénzeszközök
1 698
Eszközökösszesen
1 907
G)ISajáttőke
1907
Források összesen
1 907
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a 2015. évi beszámoló megtárgyalására és a határozati javaslatok
elfogadására.
Határozati iavaslat:
A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2015.
évi költségvetési beszámolót az alábbiak szerint fogadja el:

Megnevezés
Bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Bevételek összesen
Kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Beruházások
Kiadások összesen

2015.évi
elöirányzat
e Ft-ban

2015.évi
teljesités
e Ft-ban

2 219
2 219

1 885
1 885

2 540
652
1 601
270
5063

2 539
652
648
270
4109

A 2015. évi méri

az alábbi táblázat szerint alakul:

2015. évi méri
A Nemzeti va onba tartozó befektetett eszközök
C Pénzeszközök
Eszközökősszesen
G Saát tőke
Források összesen

Tárgyévi adat
e Ft-ban
209
1 698
1907
1 907
1907

2015. évben a Körös-völgyi Hufladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás alkalmazotti
létszáma 1 fő.
Határozati javaslat:
A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Onkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2015.
évi pénzmaradványát 1.697.697 Ft-ban hagyja jóvá, melyből 1 697.697(Ft a 2016. évi költségvetésbe
beépítésre került.
Kondoros, 2016. március 23.

C
Ribárszki Péter
Társulási Tanács Elnöke

Az eIőte~esztést készitette: Timár Timea
Ikt. szám: 33-6/2016.

Körös- völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Onkormányzati Társulás
Kondoros, Hősök tere 4-5, Telefön: 66/589-300, Fax.: 66/589-302.
E-mafl:po1hi(~kondoros.hu
KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013

Települési szeméttelep-rekultivációs program a Körös-szögben

ELŐTERJESZTÉS
A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási RekulUvációs ÖnkormányzaU Társulás 2016. március 31-én
tartandó ülésére.
Az előterjesztés tárgya:
Beszámoló a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2015. évi
munkájáról.
Tisztelt Társulási Tanács!
A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás a KEOP-2.3.0/2F/09-20100013 számú~ Települési szeméttelep-rekultivációs program a Körös-szögben’ tárgyú projekt
megvalósítására jött létre. A projekt 2013-ban megvalósult a fenntartási időszak 2014. január 1-től
elkezdődött.
A’társulási tanács 2015. évben három alkalommal ülésezett. Tárgyalták és jóváhagyták:
-

‚

. -

-~
-

a társulá~2015. évi költségvetését,
tájékoztatást a garanciális munkák állásáról,
a társulás 2014. évi költségvetési beszámolóját, ill. 2014. évi működését,
a társulás 2015. é~i Ill. ~‚egyedéves költségvetési beszámolóját,
a 2Q15. évi költségvetés módosítását,
a 2016. évi működési hozzájárulást.
.

.

‘

Fontos feladat volt a 2014. évben a felmerült garanciális munkák teljesítésének Figyelemmel kisérése és
ez 2015. évben is tovább folytatódott. A Duna Asztalt Kft Békéscsaba, Csárdaszállás, Gyomaendröd,
Szarvas, Körösladány, Szabadkígyós garanciális munkáit készre jelentett, ezt a műszaki ellenőr is
leigazolta. Kondoros, Csábacsűd, Kétsoprony települések vonatkozásában kérte a garanciális munkák
határidejét 2015. 04.30-ra módositani, a társulási tanács ehhez hozzájárult.
‘.

A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Jársulási Tanácsa 2015.
december 037án megtartott ülésén a 10/2015. (XII. 03.) sz. HRT. határoíatában kérte az érintett
tagtelepüléseket, hogy ?015.’ deceniber 31-ig irásos nyilatkozatban erősitsék meg az esetieges
garanciálisigényüket a rekultivált telepükkel kapcsolatban.
Az irásps nyilatkozatok megérkezését követően a társulás’levélben megkereste a műszaki ellenőrt,
hogy a garanciális munkálatok szükségességét elienőri±ze le, és tájékoztassa a társulási tanácsot. A
műszaki ?llenő.~ garahciális munkák szükségességéről szóló megállapításai 2016.02.02-án
megérkeztek,. ezt követően a~ kivitelező fel lett szólítva, hogy a műszaki éllenőr által megálla’pított
garanciális hiányossá~ok pótlásáról halédéktalanul intézkedjen, és a munkák elvégzéséről 2016.02.15ig tájékoztassa a Társulást. ‘A kivitelező~~tájékoztatva lett továbbá, hogy amennyiben “a garanciális
munkák elvégzése megadott időpontig nem történik meg, úgy’ a Társulás intézkedik, a jóteljesítési
bankgarancia1ehívá~áról.
A Társulási Tanács 2016.0211-i ülésén a’ jelenlévő polgármesterék egyöntetű véleménye vált hogy
amennyiben a ‘kivitelező me~vásárolja a pótláshoz szükséges famennyiséget, abban az es’etbeh a
.

‚

‘

.

.

‘

.

‚

.

..

‘.

.

.

települések vállalják önerőből a facsemeték elültetést, gondozását, valamint kinyilvánitják, hogy a
kivitelező felé a továbbiakban semmilyen garanciális igényt nem támasztanak.
A társulás gazdálkodása 2015. évben következőképpen alakult:
2015. évi
előirányzat
e Ft-ban

Me nevezés

2015. évi
teljesítés
e Ft-ban

Bevételek

Működési célú tá atások államháztartáson belülről
Bevételek összesen
Kiadások
Szemé i uttatások
Munkaadókat terhelő árulékok
Do i kiadások
Beruházások
Kiadások összesen
A 2015. évi mérI

2 219
2219

1 885
1 885

2 540
652
1601
270
5063

2 539
652
648
270
4109

az alábbi táblázat szerint alakul:

2015. évi mérle
A Nemzeti v onba tartozó befektetett eszközök
C Pénzeszközök
Eszközökösszesen
G Sa’ttőke
Források összesen

Tárgyévi adat
e Ft-ban
209
1 698
1907
1907
1 907

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a társulás 2015. évi munkájáról szóló beszámolót tárgyalja
meg és fogadja el.
Kérem a társulás tagjait, a tagokat képviselő polgámiestereket, hogy a beszámolót terjesszék a
képviselő-testületük elé.
Kondoros, 2016. március 21
Határozati lavaslat:
A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a
társulás 2015. évi munkájáról szóló beszámolót jóváhagyja.
A társulási tanács utasítja az elnökét a beszámolót a tagtelepülések részére

meg.

Határidő: azonnal,
Felelős: Ribárszki Péter társulási tanács elnöke
Tisztelettel:
Ribárszki Péter
társulási tanács elnöke
& eIöte~esztést készítette: Timár Timea
Ikt. szám: 33-712016.

körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultiváciás
Önkormányzati Társulás
Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-300, Fax.: 66/589-302.
E-mail: polhi@kondorosiktv.hu
Tárgy: Jegyzőkönyvi kivonat
Kivonat a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási ~ekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsának 2016. március 31-én megtartott nyílt üléséről.
4/2016.(Ifl.3ljsz. HPT. határozat
A Körös-völgyi kulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a
2015 évi költsé vetési beszámolót az alábbiak szerint f da el:
2015. évi 2015. évi
előirányzat teljesítés
Me nevezés
e Ft-ban e Ft-ban
Bevételek
Működési célú támo tások államháztartáson belülről
2 219
1 885
Bevételek összesen
2 219
1 885
Kiadások
5zemé i uttatások
2 540
2 539
Munkaadókat terhelő ‘árulékok
652
652
Dob i kiadások
1 601
648
Beruházások
270
270
Kiadások összesen
5 063
4 109
A 2015. évi mérle az alábbi táblázat szerint alakul:

2015. évi mérle
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett
A) eszközök
C) Pénzeszközök

Eszközök összesen
G) So át tőke
Források összesen
2015. évben a Körös-völgyi
alkalmazotti létszáma 1 fő.
.

Ribárszki Péter sk.
HRT.elnöke

HkT. titkára
A

kivonat h~téles!
Óy1korn~.
.ndor.s, 01. 7’~lis ..
I
~p ~&Sák<.~
C’
DrahóF v~s’’ ina”
Q)
titkársági ~ ezelő ‘~W
~
.~

•

‚

..

‘

2..
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209
1 698
1 907
1 907
1 907

Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás

Tímár Tímea sk.

.

Tárgyévi
adat e Ftban

kondo’~°

Körös-völgyi Hulladékgazdólkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás
Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-300v Fax.: 66/589-302.
E-mail: polhi@kondorosiktv.hu

rgy: ‚Tegyzo onyvi vonat

Kivonat a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Pekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsának 2016. március 31-én megtartott nyílt üléséről.

5/2016.an.311 sz. HRT. határozat
‚4 Körös-völgyi Hulladékgazdólkodósi Rekultivóciós Ónkormónyzati Tórsulós Tórsulósi Tanócsa
a 2015. évi pénzmaradvónyót 1.697697 Ft-ban hagyja jóvt melybo7 1.697.697 Ft a
2016. évi költségvetésbe beépítésre került.

Tímár Tímen sk.

Ribárszki Péter sk.
HRT.elnöke

HkT. titkára

A kivonat hitel

Kondoros, 201 ..4prilis 0.~
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.~.‚1~;;~W~I
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Körös-völgyi I-Iulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás
Kondoros, Hősök tere 4-5. elefon: 66/589-300. Fax.: 66/589-302.
E-mail: polhi@kondorosiktv.hu

Tárgy:

Jegyzőkönyvi ivonat

Kivonat a Körös-völgyi I-(ulladékgazdálkodási Rekultiváciás Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsának 2016. március 31-én megtartott nyílt üléséről.
6/2016.(Ifl.31.)sz. HRT. határozat
A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a
társulás 2015. évi munkájáról szóló beszámolót jóváhagyja.
A társulási tanács utasítja ax elnökét a beszámolót a tagtelepülések részén küldje meg.
Határidő: azonnal,
Felelős: Pibárszki Péter társulási tanács elnöke

Tímár limea sk.
HRT~ titkára

~ibárszki Péter sk.
HRT.elnöke

A kivonat hiteles!7~~°~’\
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Körös- völgyi Rulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás
Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-300, Fax.: 66/589-302.
E-mail: poIhi’i~kondoros.hu
KEOP-2.3.O/2F/09-2010-0013
Települési szeméttelep-rekultivációs program a Körös-szögben

Előterjesztés
Készült a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
2016. november 23-án tartandó ülésére.
Előterjesztés tárgya
A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Onkormányzati Társulás
4/2016. (111.31.) sz. HRT. határozatának módosítása
Az előteriesztés előadóia
Ribárszki Péter Társulási Tanács elnöke
Tisztelt Társulási Tanács!
A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsa 2016. március 31. napon a 4/2016. (III. 31.) sz. HRT. határozatában fogadta el a
Társulás 2015. évi költségvetési beszámolóját, melynek módosítása szükséges a 2015. évi
előirányzat bevételek összesen és kiadások összesen sorok egyezősége miatt. Bevételi
oldalon a működési bevételek, illetve az előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybe vétele,
kiadási oldalon a tartalék sorokkal egészül ki a 2015. évi költségvetési beszámoló.
A Körös-völgyi l-lulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási
Tanács 2015. évi költségvetési beszámolója az alábbiak szerint módosul:
2015.
2015. évi
évi
előirányzat teljesítés
Megnevezés
e Ft-ban e Ft-ban
Bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson
belülről
2 219
1 885
Működési bevétel
5
0
Előző évi műk. célú pénzmaradvány ig. vét.
3 923
3 923
Bevételek összesen
6 147
5 808
Kiadások
Személyi juttatások
2 540
2 539
Munkaadókat terhelő járulékok
652
652
Dologi kiadások
1 601
648
Beruházások
270
270
Tartalék
1 084
0
Kiadások összesen
6 147
4 109

A 2015. é’d mérleg az alábbi táblázat szerint alakul:
Tárgyévi
adat e Ft2015. évi mérleg
ban
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett
A) eszközök
209
C) Pénzeszközök
1 698
Eszközök összesen
1 907
GUSajáttőke
1 907
Források összesen
1 907
2015. évben a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
alkalmazotti létszáma 1 fő.
Kérem a Társulási Tanácsot, hogy a Társulás 4/2016. (Ill. 31.) sz. HRT határozatának
módosítását elfogadni szíveskedjenek.
Határozati Javaslat:
A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsa a 2015. évi költségvetési beszámolót az alábbiak szerint fogadja el:
2015.
2015. évi
évi
előirányzat teljesítés
Megnevezés
e Ft-ban e Ft-ban
Bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson
belülről
2219
1 885
Működési bevétel
5
0
Előző évi műk. célú pénzmaradvány ig. vét.
3 923
3 923
Bevételek összesen
6 147
5 808
Kiadások
Személyi juttatások
2 540
2 539
Munkaadókat terhelő járulékok
652
652
Dologi kiadások
1 601
648
Beruházások
270
270
Tartalék
1 084
0
Kiadások összesen
6147
4109

A 2015. évi méri

az alábbi táblázat szerint alakul:
Tárgyévi
adat e Ft2015. évi móric
ban
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett
A eszközök
209
1 698
C Pénzeszközök
Eszközök összesen
1 907
G SWát tőke
1 907
Források összesen
1 907

2015. évben a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
alkalmazotti létszáma I fő.
Kondoros, 2016. november 15.
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Ribárszki Péter
Társulási Tanács
Az előterjesztést készítette: Timár Timea
Ikt. szám: 33-14 2016.

inyzati Társulás

Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Onkormányzati Társulás
Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-300, Fat: 66/589-302.
E-mail: poWi(~kondoros.hu
KEOP-2.3.O/2F/09-2010-0013
Települési szeméttelep-rekultivációs program a Körös-szögben

Előterjesztés
Készült a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
2016. november 23-án tartandó ülésére.
Előterjesztés tárgya
A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Onkormányzati Társulás Társulási
megállapodásának módosítása
Az előterjesztés előadója
Ribárszki Péter Társulási Tanács elnöke

Tisztelt Társulási Tanács!
A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsa felhatalmazta a Társulás elnökét, hogy a Kondorosi Takarékszövetkezettel, mint a
nyertes pályázával a bankszámlaszerződést megkösse, az OTP Bank Nyrt-vel kötött
bankszámlaszerzödést felmondja.
A Társulási megállapodás „V. A társulás gazdálkodása, vagyona” fejezet módosul az Új
hitelintézet megnevezésével, illetve bankszámlaszámmal.
‚Javasolom az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Határozati lavaslat:
1. A

Körös-völgyi

Társulási

Hulladékgazdálkodási

Tanácsa

a

társulási

Rekultivációs

megállapodás

Önkormányzati
módosítását

Társulás

javasolja

tagtelepüléseknek az alábbiak szerint
A társulási megállapodás V. fejezetének helyébe a következő fejezet lép:

a

V. A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA
A Társulás pénzeszközeit a Kondoros Város Önkormányzata által meghatározott
hitelintézetnél nyitott bankszámlán kezeli. Más hitelintézetnél bankszámlát nem nyithat.
Hitelintézet megnevezése: Kondorosi Takarékszövetkezet
Bankszámlaszám: 53700072-16045794

A Társulás gazdálkodására az
az
a Szárny. tv., továbbá az államháztartás
számviteléről szóló 4/2013S1.11.) Korm. rendelet előírásai alkalmazandók.

A társulási tanács felkéri a tagtelepüléseket, hogy a társulási megállapodás módosítását fogadják el.
Határidő: 2016. december 16.
Felelős: Ribárszki Péter társulás elnöke és a tagtelepülések polgármesterei.

Kondoros, 2016. november 15.

Tisztelettel:
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Ribárszki Péter
társulási tanács elnöl”~~,5

Az előterjesztést készítette: Timár Tímea
lkt. szám: 33-17/2016.

15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. december 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. I. félévi
munkatervének meghatározása
Dr. Uhrin Anna jegyző
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati
rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján éves
ülésprogramot állapít meg a tárgyévet megelőző év utolsó testületi ülésén. Az ülésprogram elkészítése az első
félévre történt meg, figyelemmel a gyorsan változó jogi, gazdasági környezetre. Az ülésprogramon felül a
bizottságok és képviselő-testületi tagok az SZMSZ-ben meghatározottak szerint kezdeményezhetik rendelet és
határozathozatalt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a félévi ülésprogram elfogadására!
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Munkaterv megállapítása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében a 2017.
év I. félévi ülésprogramját a következőkben állapítja meg:
GYOMAENDRÕD VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
MUNKAPROGRAMJA
2017. első félévére
2017. január 26.
A Polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
1.) Hoffmanné Szabó Gabriella köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
A gyermekek részére nyújtható természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 21/2016.
(IX. 2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata I. forduló
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1. ) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Kállai Ferenc Kulturális Központ vezetői pályázatainak elbírálása, vezető kinevezése
Hivatali felelős:
1.) Hoffmanné Szabó Gabriella köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
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2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
3.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
A 2016. évi közfoglalkoztatási programok
Hivatali felelős:
1.) Varjú Róbert közfoglalkoztatás szervező
2017. évi támogatási alapok pályázati kiírása
Hivatali felelős:
1.) Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
2.) Megyeri László aljegyző
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
3.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
GYÜSZTE-vel kötött megállapodás felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1.) Petényi Roland osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
Intézkedési terv a turisztikai attrakciók üzemeltetésére, a vállalt indikátorok teljesítésére vonatkozóan
Hivatali felelős:
1.) Petényi Roland
2.) Weigertné Gubucz Edit
3.) Dr. Szonda István
Tárgyaló Bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
3.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Közszolgáltatási szerződés létesítése közfeladatok ellátására (2. forduló)
Hivatali felelős:
1.) Megyeri László
2.) Szilágyiné Bácsi Gabriella
Tárgyaló Bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
3.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2017. február 9.
2017. évi költségvetési rendelet megalkotása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
3.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2017. február 23.
2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bá csi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló Bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
3.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
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Tárgyaló bizottság:
1. ) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
A gyermekek részére nyújtható természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 21/2016.
(IX. 2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata II. forduló
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1. ) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Beszámoló az orvosi ügyelet 2016. évi működéséről
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1. ) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
3.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Beszámoló a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2016. évi lakásgazdálkodási tevékenységéről
Hivatali felelős:
1.) Fagyas Dóra köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1. ) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városi Egészségügyi Intézmény vezetői pályázatainak elbírálása, vezető kinevezése
Hivatali felelős:
1.) Hoffmanné Szabó Gabriella köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
3.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Önkormányzati támogatási alapok kedvezményezettjeinek záró beszámolói
Hivatali felelős:
1.) Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
3.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Beszámoló az IKSZT 2016. évi feladatellátásáról
Hivatali felelős:
1.) Mile Erika köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtéséről
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
Beszámoló a Határ Győző Városi Könyvtár 2016. évi működéséről, a 2017. évi munkaterv beterjesztése
Hivatali felelős:
1.) Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Beszámoló a Szent Antal Népház 2016. évben végzett tevékenységéről, valamint a 2017. évi munkaterv
beterjesztésee
Hivatali felelős:
1.) Dr. Szonda István intézményvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
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Beszámoló a Kállai Ferenc Kulturális Központ 2016. évben végzett tevékenységéről, valamint a 2017. évi
munkaterv beterjesztésee
Hivatali felelős:
1.) Intézményvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Rendelet alkotás az igazgatási szünetről
Hivatali felelős:
1.) dr. Uhrin Anna jegyző
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
3.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Beszámoló a 2016. évi Szaloncukor Kupáról
Hivatali felelős:
1.) Dr. Uhrin Anna jegyző
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
Beszámoló a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Bt. 2016. évi tanyagondnoki
szolgáltatásáról
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Adóellenőrök 2017. évi foglalkoztatása
Hivatali felelős: Enyedi László
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. március 30.
Beszámoló a 2015. évi közbeszerzési terv végrehajtásáról és a 2016. évi közbeszerzési terv beterjesztése
Hivatali felelős:
1.) Szmolár Eszter köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a 2016. évi utasításokban foglaltak végrehajtásáról Utasítás keretében ellátásra kerülő területek
2017. évi feladat ellátási tervének elfogadása
Hivatali felelős:
1.) ügyvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Beszámoló a Szociális Szövetkezet működéséről. 2016-évre tervezett közmunkaprogram ismertetése,
benyújtott pályázatokról beszámoló
Hivatali felelős:
1.)Szociális szövetkezet elnöke, projekt koordinátor
2.) Varjú Róbert közfoglalkoztatás szervező
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. évi út és járda karbantartási terv elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Valamennyi bizottság
Települési értéktár bizottság munkájáról beszámoló
Hivatali felelős:
1.) Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
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Katasztrófavédelmi referens munkájáról tájékoztatás adása
Hivatali felelős:
1.) Farkasinszki Mariann katasztrófavédelmi referens
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Városi Egészségügyi Intézmény beszámolója a 2016-os költségvetési évben végzett feladatellátásról
Hivatali felelős:
1.) Intézményvezető főorvos
2.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Tájékoztató a 2017. évi alapokra beérkezett pályázatokról, alapítványok részére támogatás megállapítása
Hivatali felelős:
1.) Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
2.) Enyedi László osztályvezető
3.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
3.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
"Gyomaendrőd Város Biztonságáért" kitüntető oklevél adományozása
Hivatali felelős: Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló Bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. április 27.
Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata I. forduló
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Gazdasági társaságok mérlegbeszámolója, 2017. évi üzleti tervének és prémium feltételeinek meghatározása
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
2.) Gazdasági társaság ügyvezetője
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Az út közműfejlesztésből adódó, mezőőri járulék, valamint egyéb pénzügyi követelések behajtásáról szóló
beszámoló, továbbá a mezőőri szolgálat fenntartásával járó költségek, és bevételek bemutatása
Hivatali felelős:
1.) Ugrainé Gróf Éva köztisztviselő
2.) Enyedi László osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
3.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
A 2017. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
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2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
3.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzésről
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
3.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
"Gyomaendrőd Város Közszolgáltatásáért" kitüntető oklevél adományozása
Hivatali felelős: Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló Bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
"Gyomaendrőd Város Sportjáért" kitüntető oklevél adományozása
Hivatali felelős: Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló Bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
"Gyomaendrőd Város Nevelésügyéért" kitüntető oklevél adományozása
Hivatali felelős: Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló Bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Beszámoló az önkormányzati tulajdonú holtágakon végzett horgászathoz kapcsolódó tevékenységről
Hivatali felelős: Petényi Roland osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
3.)Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. május 25.
Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről, rendőrség beszámolója
Felelős:
1.) Paraizs Tamás őrsparancsnok
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata II. forduló
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Átfogó értékelés a 2016. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
2.) Balázs Róbert köztisztviselő
3.) Pál Jánosné Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Javaslat „Békés Megyéért" kitüntető díjra
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2016. évi közhasznúsági jelentése
Hivatali felelős:
1.) dr. Frankó Károly kuratórium elnöke
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Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi. Oktatási, Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2017. első negyedéves gazdálkodásának alakulásáról
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Pénzügyi Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról beszámoló
Felelős:
1.) Omiliák Csaba parancsnok
Tárgyaló bizottságok:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a szúnyoggyérítési feladatokról
Hivatali felelős:
1.) Galambos Éva köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Önkormányzattól megbízással rendelkezők beszámolója a feladat teljesítéséről, valamint a Gyomaendrőd
Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács munkájának ismertetése
Hivatali felelős:
1.) Jakucs Mária köztisztviselő
2.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Valamennyi bizottság
"Gyomaendrőd Város Környezetvédelméért" kitüntető oklevél adományozása
Hivatali felelős: Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló Bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. június 29.
A 2017. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság
3.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Általános- és középiskolai napközi konyhák nyári nyitva tartásának engedélyezése, óvodák nyári nyitva
tartásának tudomásul vétele
Hivatali felelős:
1.) Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1. ) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok beszámolója az üzleti tervük időarányos teljesítéséről
Hivatali felelős:
1.) Ügyvezetők
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a közút kezelői feladatok első félévi teljesítéséről ideértve az út és járda felújításokat
Hivatali felelős:
1.) Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Beszámoló az önkormányzat által 2017. 1. félévében benyújtott és folyamatban lévő pályázatokról
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Hivatali felelős:
1.) Petényi Roland osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
3.)Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Lakáskoncepció felülvizsgálata, bérlakás gazdálkodás hatékonyságának javítása érdekében célkitűzések
meghatározása
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
2.) Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1. ) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a közfoglalkoztatási pályázat végrehajtásáról
Hivatali felelős:
1.)Varjú Róbert közfoglalkoztatás szervező
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
"Gyomaendrőd Város Egészségügyéért" kitüntető oklevél adományozása
Hivatali felelős: Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló Bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Július: Szünet
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. december 12-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd, Fő út 230. szám alatti ingatlan bérbevétele
Dr. Uhrin Anna jegyző
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 454/2015. (IX.24.) Gye. Kt. határozatával jóváhagyta a
Város Kulturális Koncepcióját. A Koncepció tartalmazza, hogy a Határ Győző Városi Könyvtár gyomai
településrészre való áthelyezését követően az endrődi településrészen a könyvtári feladat biztosítása „letéti
állomány” kihelyezésével történjen.
Lehetőség van arra, hogy a Gyomaendrőd Fő út 230. szám alatti ingatlanban kerüljön elhelyezésre a Határ Győző
Városi Könyvtár, amennyiben az ingatlan állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba kerül. Ennek érdekében az
Önkormányzat kezdeményezte az ingatlan önkormányzati tulajdonba történő visszavételét, azonban a tulajdonjog
visszajegyzése hosszabb időt vesz igénybe.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium között 2001. július 06.
napján megállapodás jött létre a Bethlen Gábor Szakképző Iskola fenntartói jogának átadásáról. A megállapodásban
az Önkormányzat hozzájárult ahhoz, hogy az átadással érintett ingatlanokra vonatkozó tulajdonjog a Magyar Állam
javára bejegyzésre kerüljön. Az átvevő Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium vállalta, hogy amennyiben
az átvett ingatlanokban oktatási-nevelési feladatot nem teljesít, abban az esetben a feladatellátást már nem szolgáló
vagyont visszaadja az Önkormányzat számára. Az Önkormányzat 399/2015. (VII. 30.) Gye. Kt. és 400/2015.
(VII.30.) Gye. Kt. határozataival kezdeményezte a Magyar Állam tulajdonát képező, oktatási-nevelési feladat-ellátást
már nem szolgáló - Gyomaendrőd, Fő út 230. szám alatti 1598/A/1 hrsz-ú társasházi ingatlan önkormányzati
tulajdonba történő visszavételét, azzal, hogy az önkormányzat a tulajdonba vétel érdekében felmerülő költségeket
megtéríti. A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium, az FM Keletmagyarországi Agrárszakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium és az Önkormányzat 2016. május 25-én ügyvéd által ellenjegyzett - megállapodást kötöttek a - Gyomaendrőd, Fő út 230. szám alatti
1598/A/1 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba történő visszavételéről, mely megállapodásban rögzítésre került,
hogy jelen bérleti szerződés tárgyát képező ingatlant a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző
Iskola és Kollégium az Önkormányzat számára bérbe adhatja, melynek feltételeit az Önkormányzat és az Intézmény
külön megállapodásban rögzíti. Az Önkormányzat által vállalt értéknövelő beruházások költségei megtérítésre
kerültek, így a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium és Gyomaendrőd
Város Önkormányzata között megkötésre kerülhet a Fő út 230. szám alatti ingatlan vonatkozásában a bérleti
megállapodás. Javasoljuk a bérleti szerződés határozatlan időre történő megkötését, azzal, hogy a bérleti szerződés
megszűnik, ha a Fő út 230. szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba visszakerül.
Az Önkormányzatnak, mint fenntartónak döntenie kell arról, hogy a könyvtári feladatellátást a Koncepcióban
elfogadottaknak megfelelően két helyszínen valósítja meg. Javasoljuk, hogy a „letéti állomány” elhelyezésére a
Szent Antal Népház épületében kerüljön sor, és javasoljuk, hogy a Határ Győző Városi Könyvtár a Fő út 230. szám
alatti ingatlanban kapjon helyet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és a következő döntési javaslatok elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Könyvtári feladatellátás gyomai és endrődi településrészen történő jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a fenntartásában működő Határ
Győző Városi Könyvtár 2017. május 1. napjától a Gyomaendrőd, Fő út 230. szám alatti ingatlanban kapjon helyet,
valamint az intézmény az endrődi településrész könyvtári feladatellátását a Szent Antal Népház épületében „letéti
állomány” kihelyezésével valósítsa meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 05. 01.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
2. döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár Alapító Okirat módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a Határ Győző Városi Könyvtár
Alapító Okirat módosítását a székhelyváltozásra, illetve a „letéti állomány” kihelyezésére való tekintettel készítse és
terjessze elő a Képviselő-testület 2017. márciusi ülésére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 05. 01.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
3. döntési javaslat
"„Gyomaendrőd, Fő út 230. szám alatti ingatlan bérbevétele”"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégiummal kötendő a Gyomaendrőd, Fő út 230. szám alatti 1598/A/1 hrsz-ú
társasházi ingatlan bérbevételére vonatkozó bérleti szerződést a következő tartalommal:
BÉRLETI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
(székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40., OM azonosító: 202739, képviseletében eljár: Davidovics László
igazgató), mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó),
másrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., adószám:
15725527-2-04, képviseli: Toldi Balázs polgármester), mint Bérlő (a továbbiakban: Bérlő), között alulírott napon és
helyen az alábbi feltételekkel:
Előzmények:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium között 2001. július 06.
napján megállapodás jött létre a Bethlen Gábor Szakképző Iskola fenntartói jogának átadásáról. A megállapodásban
az Önkormányzat hozzájárult ahhoz, hogy az átadással érintett ingatlanokra vonatkozó tulajdonjog a Magyar Állam
javára bejegyzésre kerüljön. Az átvevő Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium vállalta, hogy amennyiben
az átvett ingatlanokban oktatási-nevelési feladatot nem teljesít, abban az esetben a feladatellátást már nem szolgáló
vagyont visszaadja az Önkormányzat számára.
Az Önkormányzat 399/2015. (VII. 30.) és 400/2015. (VII. 30.)
Gye. Kt. határozataival kezdeményezte a Magyar Állam tulajdonát képező, oktatási-nevelési feladat-ellátást már
nem szolgáló - Gyomaendrőd, Fő út 230. szám alatti 1598/A/1 hrsz-ú társasházi ingatlan önkormányzati tulajdonba
történő visszavételét, azzal, hogy az önkormányzat a tulajdonba vétel érdekében felmerülő költségeket megtéríti. A
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Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium, az FM Kelet-magyarországi
Agrárszakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium és az Önkormányzat -2016. május 25-én
ügyvéd által ellenjegyzett - megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötöttek a - Gyomaendrőd, Fő út 230.
szám alatti 1598/A/1 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba történő visszavételéről, mely megállapodásban
rögzítésre került, hogy jelen bérleti szerződés tárgyát képező ingatlant a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium az Önkormányzat számára bérbe adja, melynek feltételeit az
Önkormányzat és az Intézmény külön megállapodásban rögzíti. Az Önkormányzat a Megállapodásban vállalt
értéknövelő beruházásokat az Intézmény számára megtérítette, ennek megfelelően a Bethlen Gábor
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium és Gyomaendrőd Város Önkormányzata a
következő bérleti szerződést kötik:
1.
Jelen szerződés alapján Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi a Bérbeadó használatában álló, 5500
Gyomaendrőd, Fő út 230. szám alatti, 1598/A/1 hrsz-ú társasházi ingatlant. Bérbeadó jelen megállapodás
aláírásával nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képező ingatlan bérbeadására jogosult.
2.
Bérlő az 1. pont szerinti ingatlanban könyvtárat, civil szervezetek számára működési színteret szeretne
kialakítani. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. §
(1) bekezdés 7. pontja értelmében önkormányzati feladat a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári
ellátás biztosítása, a helyi közművelődési tevékenység támogatása.
3.
Bérlő a bérleményben az általa fenntartott Gyomaendrődi Határ Győző Városi Könyvtár működtetést kívánja
biztosítani, így Bérbeadó hozzájárul ahhoz, hogy a Könyvtár székhelyeként az 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230. szám
alatti, 1598/A/1 hrsz-ú társasházi ingatlan kerüljön bejegyzésre.
4.
Felek rögzítik, hogy Bérlő a bérleti szerződés megkötése előtt az ingatlant megtekintette, tehát annak
állapotával a szerződés aláírásakor tisztában van. Felek az ingatlan birtokbaadásáról jegyzőkönyvet vesznek fel.
5. Bérbeadó jele megállapodás aláírásával hozzájárul az ingatlan 2. pontban meghatározott célra történő
átalakításához, felújításához, azzal, hogy előzetesen ki kell kérni a tulajdonosi joggyakorló (MNV Zrt.)
hozzájárulást.
6. Bérlő az ingatlant 2016. december 1. napjától határozatlan időtartamra veszi bérbe.
Bérlő a bérlemény után Bérbeadónak bérleti díjat köteles fizetni. Az ingatlan havi bérleti díja bruttó 5.000,- Ft.
Bérbeadó a bérleti díj összegéről negyedévente számlát állít ki. Bérlő köteles a leszámlázott díjat a számla
kézhezvételét követő 30 napon belül a Bérbeadó bankszámlájára átutalni.
7. Bérlő főkötelezettsége a bérelt ingatlan átvétele és a használat fejében a bérleti díj megfizetése.
8. Bérbeadó szavatolja, hogy a bérelt ingatlan a bérlet teljes időtartama alatt szerződésszerű használatra
alkalmas, valamint azt is, hogy harmadik személynek nincs olyan joga az ingatlanon, amely a Bérlőt a
használatban akadályozná. Nem áll fenn azonban szavatossági felelőssége azokért a hibákért, amelyeket a
Bérlő rendeltetés- vagy szerződésellenes magatartása okozott.
9. A Bérlő az ingatlant rendeltetésének és a szerződésnek megfelelően használhatja. Bérbeadó nem felel az
olyan kárért, amely valamely közműszolgáltatás zavarából származik.
10. Bérlő saját költségén köteles gondoskodni az ingatlan állagmegóvásáról. Bérlő felelős minden kárért, amely
a rendeltetésellenes használatból, illetve jelen szerződés megszegéséből keletkezik.
11. Amennyiben Bérlő jelen szerződésben vállalt valamely kötelezettségét megszegi, úgy Bérbeadó a
szerződésszegés tényének tudomására jutásától számított nyolc napon belül írásban felszólítja Bérlőt a
szerződésszerű használatra. Amennyiben Bérlő az írásbeli felszólítás ellenére, annak kézhezvételétől
számított öt napon belül nem állítja helyre a szerződésszerű állapotot, úgy Bérbeadó írásban azonnali
hatállyal jogosult felmondani a jelen szerződést.
12. Bérlő köteles betartani az egész ingatlanra vonatkozó tűz- és balesetvédelmi, valamint egyéb szakmai
előírásokat.
13. Jelen szerződés kizárólag írásban a Felek közös megegyezésével módosítható.
14. Jelen szerződést Felek közös megegyezéssel írásban megszüntethetik, illetve jelen szerződést mindkét fél
bármikor írásban 30 napos felmondási idő mellett felmondhatja.
15. A bérlet megszűnése után a Bérlő az ingatlant elhagyja és azt köteles a Bérbeadónak olyan állapotban
visszaadni, ami a használat időtartama alatti természetes elhasználódásnak megfelel. A Bérlő mindazt, amit
a saját költségén a helyiségbe bevitt, felszerelt, azt a helyiség épségének sérelme nélkül elviheti. Felek az
Önkormányzat által a bérleményen elvégzett értéknövelő beruházások és felújítások elszámolásáról külön
megállapodásban döntenek.
16. Jelen bérleti szerződés megszűnik a bérlemény önkormányzati tulajdonba vételével.
17. 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 megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat,
körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
A Bérlő által kapcsolattartásra kijelölt személyek:
név: Toldi Balázs polgármester
telefon: 66/521-600
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e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu
A Bérbeadó által kapcsolattartásra kijelölt személy:
név: Davidovics László igazgató
telefon:
e-mail:
18. Egyéb, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény és a jelen szerződésre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
19. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket
egymás között tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Ennek 30 napon túli eredménytelensége esetén felek
alávetik magukat hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság eljárásának.
20. Felek a jelen szerződést – az alulírott helyen és időpontban - elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalból áll és 4 (négy), egymással
szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyből aláírás után 2 (kettő) példány a Bérbeadót, 2
(kettő) példány a Bérlőt illeti meg.
Gyomaendrőd, 2016. december ...

Gyomaendrőd, 2016. december ......

…………….…………….
Bérbeadó
Davidovics László
igazgató
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium

pénzügyi ellenjegyző:
jogi ellenjegyző:

…………………………………
Bérlő
Toldi Balázs
polgármester
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

pénzügyi ellenjegyző:
jogi ellenjegyző:

Záradék:
Jelen megállapodást Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ..../2016. (XII. 15.) Gye. Kt.
határozatával jóváhagyta.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Dr. Uhrin Anna
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