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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. március 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2017. évi Sport és Idegenforgalmi alapokra beérkezett pályázatok
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Bizottság!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati
rendelet 7. § -a, a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) önkormányzati
rendelet 7. §-a, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot
hirdetett azon civil szervezeteknek támogatására, akik a rendeletekben foglalt cél szerinti tevékenységükkel
hatékonyan segíthetik Gyomaendrőd Város Önkormányzata sport, és idegenforgalmi feladatainak ellátását.
A pályázati űrlapok és a pályázat benyújtásához szükséges egyéb dokumentumok az önkormányzat honlapjáról
voltak letölthetők. A rendeletek előírásai szerint a pályázatok előzetes regisztrációt követően kizárólag elektronikus
úton nyújthatóak be. A benyújtási határidő 2017. február 28-a éjfél volt.
A Sport alap nyílt pályázatára 14 pályázat, a sport alap egyedi támogatásaira (sporttelep fenntartására) 2 pályázat
érkezett.
A Sport alap nyílt pályázati rendszerében 12.300.000,-Ft-ot oszthat szét a döntéshozó, míg a sporttelepek
fenntartása tekintetében 700.000,-Ft-ot.
Az Idegenforgalmi alap A) komponense meghívásos, 3 szervezet nyújtotta be pályázatát, a kiosztható támogatás
1.500.000,-Ft.
A B) komponens nyílt, 8 pályázat érkezett, a kiosztható támogatás 1.400.000,-Ft
A pályázatok az előterjesztéshez mellékletében találhatók.
A támogatási kérelmeket formai és tartalmi szempontból a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága bírálja el és tesz javaslatot a támogatás mértékének megállapítására vagy az elutasításra.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a benyújtott pályázatok támogatási javaslatáról dönteni szíveskedjen.
1. döntési javaslat
"2017. évi Sport alapra beérkezett pályázatok elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága a 2017. évi sport alap nyílt pályázatára benyújtott
Gyomaendrődi Futball Club
SPO-001-7
Gyomendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület
SPO-003-17
Körösmenti Íjfeszítő Egylet
SPO-004-17
Központi Sport és Ifjúsági Egyesület
SPO-005-17
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesület
SPO-006-17
Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület
SPO-007-17
SÁNC Röplabda Sportclub
SPO-008-17
Gyomaendrődi Judo Klub
SPO-009-17
Körös Kajak Sportegyesület
SPO-010-17
RUMBA Táncsport Egyesület
SPO-011-17
Gyoma-Gym Sportegyesület
SPO-012-17
Korona Biliárd Klub
SPO-013-17
Székely Mihály Modellező és Sportklub
SPO-014-17
Kner Tánc Sport Egyesület
SPO-015-17
azonosítójú pályázatokat forma és tartalmi szempontból érvényesnek minősíti.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"2017. évi Sport alapra beérkezett pályázatok elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága a 2017. évi sport alap nyílt pályázatára benyújtott támogatási kérelmeket az alábbiakban
javasolja támogatni:
Pályázó szervezet
azonosító
igényelt támogatás
javasolt támogatás
Gyomaendrődi Futball Club
SPO-001-17
4.000.000,-Ft
Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület SPO-003-17
1.500.000,-Ft
Körösmenti Íjfeszítő Egylet
SPO-004-17
1.318.000,-Ft
Központi Sport és Ifjúsági Egyesület
SPO-005-17
2.000.000,-Ft
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
SPO-006-17
600.000,-Ft
Sportegyesület
Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület SPO-007-17
5.800.000,-Ft
SÁNC Röplabda Sportclub
SPO-008-17
400.000,-Ft
Gyomaendrődi Judo Klub
SPO-009-17
3.500.000,-Ft
Körös Kajak Sportegyesület
SPO-010-17
2.000.000,-Ft
RUMBA Táncsport Egyesület
SPO-011-17
1.400.000,-Ft
Gyoma-Gym Sportegyesület
SPO-012-17
380.000,-Ft
Korona Biliárd Klub
SPO-013-17
616.000,-Ft
Székely Mihály Modellező és Sportklub
SPO-014-17
135.000,-Ft
Kner Tánc Sport Egyesület
SPO-015-17
820.000,-Ft
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"2017. évi Sport alapra beérkezett pályázatok elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága a 2017. évi sport alap meghatározott céljára benyújtott Gyomaendrődi Futball Club SPO002-17 és a Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület SPO-016-17 azonosítójú pályázatát formai és tartalmi
szempontból érvényesnek minősíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"2017. évi Sport alapra beérkezett pályázatok elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
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Közbeszerzési Bizottsága az alábbiakban javasolja 2017. évben támogatni a sport alap meghatározott céljára
benyújtott támogatási kérelmet:
Pályázati
S.sz.
Pályázó
azonosító
Igényelt támogatás Javasolt támogatás
1Gyomaendrődi Futball Club
SPO-002-17
350.000,-Ft
2Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület SPO-016-17
350.000,-Ft
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
5. döntési javaslat
"2017. évi Idegenforgalmi alapra beérkezett pályázatok elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága a 2017. évi idegenforgalmi alap A) komponensére benyújtott
Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány
IFA-001-17
GYÜSZTE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület IFA-005-17
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány
IFA-006-17
azonosítójú pályázatokat formai és tartalmi szempontból érvényesnek minősíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
6. döntési javaslat
"2017. évi Idegenforgalmi alapra beérkezett pályázatok elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága az alábbiakban javasolja 2017. évben támogatni az idegenforgalmi alap A) komponensére
benyújtott támogatási kérelmeket:
Pályázati
Javasolt támogatás
S.sz. Pályázó
azonosító
Igényelt támogatás
1
Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány
IFA-001-17
1.025.000,-Ft
GYÜSZTE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség
2
Turisztikai Egyesület
IFA-005-17
750.000,-Ft
3
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány
IFA-006-17
500.000,-Ft
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
7. döntési javaslat
"2017. évi Idegenforgalmi alapra beérkezett pályázatok elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága a 2017. évi idegenforgalmi alap B) komponensére benyújtott
Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör a KK. Országos Szövetség Tagja
IFA-002-17
Dél-Alföld-Európai Unió Gazd, Kult, Okt, Int. Együttm. Koordináló
IFA-003-17
Egyesület
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Halgasztronómiai Egyesület
IFA-004-17
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
IFA-007-17
Suttyomba Alapítvány
IFA-008-17
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesülete
IFA-009-17
Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete 243. Gyomaendrőd
IFA-010-17
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
IFA-011-17
azonosítójú pályázatokat formai és tartalmi szempontból érvényesnek minősíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
8. döntési javaslat
"2017. évi Idegenforgalmi alapra beérkezett pályázatok elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága az alábbiakban javasolja 2017. évben támogatni az idegenforgalmi alap B) komponensére
benyújtott támogatási kérelmeket:
Pályázati
Javasolt támogatás
S.sz. Pályázó
azonosító
Igényelt támogatás
Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör a KK. Országos
1Szövetség Tagja
IFA-002-17
60.000,-Ft
Dél-Alföld-Európai Unió Gazd, Kult, Okt, Int.
2Együttm. Koordináló Egyesület
IFA-003-17
180.000,-Ft
3Halgasztronómiai Egyesület
IFA-004-17
480.000,-Ft
4Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
IFA-007-17
150.000,-Ft
5Suttyomba Alapítvány
IFA-008-17
480.000,-Ft
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak
6Gyomaendrődi Egyesülete
IFA-009-17
166.000,-Ft
Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete 243.
7Gyomaendrőd
IFA-010-17
130.000,-Ft
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus
8Alapítvány
IFA-011-17
200.000,-Ft
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. március 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulással kapcsolatos döntések
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2016. november 25-én és 2017. február 28-án ülést
tartott, melyen két Gyomaendrődöt is érintő előterjesztés is szerepelt.
1.

Társulási megállapodás módosítása

Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 68/2016. (X.26) számú határozatával döntött arról,
hogy 2017. január 1. napjától nem kívánja a belső ellenőrzési feladatokat kistérségi szinten ellátni. A belső
ellenőrzés Gyomaendrődöt csak közvetett módon érinti (Társulás munkaszervezetének belső ellenőrzése) ezért
Önkormányzatunknak is foglalkoznia kell a döntéssel.
A belső ellenőrzés része a Társulási megállapodásnak, így a feladat megszüntetése a megállapodás módosításával
jár. A megállapodás módosítását a Társulási Tanács 76/2016. (XI.25.) határozatával elfogadta, de azt Képviselőtestületeknek is jóvá kell hagyni.
A döntés az Önkormányzat működését nem érinti.
A Társulási Tanács elé terjesztett előterjesztés és döntés a mellékletben megtalálható.
2.

A Társulás jövőbeni fenntartása, működtetése

A bekövetkezett jogszabályi változások miatt a Társulási Tanács 2017. február 28-i ülésén tárgyalta a Társulás
jövőbeni fenntartásának, vagy az esetleges átalakításának, megszűntetésének lehetőségeit.
A Tanács az 5/2017. (II.28.) számú határozatával arról döntött, hogy a Társulás elnöke és a Szarvas Város címzetes
főjegyzője dolgozza ki a társulás 2018. január 1. napjától történő további működtetésének vagy a megszüntetésének
feltételeit, figyelemmel a folyamatban lévő pályázatokra.
A Társulási Tanács elé terjesztett előterjesztés és döntés a mellékletben megtalálható.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Társulási Megállapodás módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy értsen egyet a Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás
Társulási Tanácsa 76/2016. (XI.25.) határozatával.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 03. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Társulás jövőbeni fenntartása"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy értsen egyet a Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás
Társulási Tanácsa 5/2017. (II.28.) határozatával.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 03. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. március 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére vonatkozó együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése értelmében
a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési
szerv a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét együttműködési megállapodásban rögzíti.
Az együttműködési megállapodás kiterjed a költségvetési szerv tervezési, gazdálkodási, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatai ellátásának szabályozására.
Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények közül a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
rendelkezik önálló gazdasági szervezettel. A Közös Hivatal látja el a gazdasági szervezettel nem rendelkező
költségvetési szervek költségvetés tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási
feladatait.
Ezeket a gazdálkodási feladatokat az alábbi intézmények vonatkozásában látjuk el:
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda, Határ Győző Városi Könyvtár, Szent Antal Népház, Kállai
Ferenc Kulturális Központ, Városi Egészségügyi Intézmény, Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ.
A Határ Győző Városi Könyvtár (megállapodást jóváhagyó határozat: 25/2013. (I. 31.) Gye. Kt. határozat), a
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda (megállapodást jóváhagyó határozat: 7/2013. (VI. 26.)
Társulási határozat) és a Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény (megállapodást jóváhagyó
határozat: 25/2013. (I. 31.) Gye. Kt. határozat) 2013-ban kötött megállapodást a feladat ellátására a Közös Hivatallal.
Az elmúlt 4 évben a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeink köre jelentősen bővült, új intézmények
jöttek létre. 2015. április 1-jétől látja el a Hivatal a Városi Egészségügyi Intézmény gazdálkodási feladatait, 2016.
február 1-jétől az addigi Közművelődési Intézményünk átalakult két intézménnyé (Szent Antal Népház és Kállai
Ferenc Kulturális Központ), továbbá 2017. január 1-jével kezdte meg működését a Gyomaendrődi Család-és
Gyermekjóléti Központ. Az új intézményekkel, illetve azon költségvetési szervekkel, akikkel még nincs megállapodás
szükségszerű azt megkötni, a meglévő megállapodásokat pedig célszerű felülvizsgálni és azokat egységes
szerkezetben a Képviselő-testület elé terjeszteni. A megállapodásban foglaltakat 2017. április 1. napjától kell
alkalmazni.
A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda fenntartója a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Települési Önkormányzati Társulás, így a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodást
a Társulási Tanács fogja ugyanezen tartalommal jóváhagyni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a megállapodás-tervezetet
jóváhagyni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"Korábban kötött megállapodások hatályon kívül helyezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal és a
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gazdasági szervezettel nem rendelkező Határ Győző Városi Könyvtár valamint a Közművelődési-Közgyűjteményi és
Szolgáltató Intézmény között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjének szabályozására - a 25/2013. (I.
31.) Gye. Kt. határozattal - jóváhagyott megállapodásokat hatályon kívül helyezi.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére vonatkozó megállapodás jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi tartalommal elfogadja a munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági
szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési
szervek (Határ Győző Városi Könyvtár, Szent Antal Népház, Kállai Ferenc Kulturális Központ, Városi Egészségügyi
Intézmény, Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ) között. A Képviselő-testület felhatalmazza a feleket a
megállapodás aláírására.
MEGÁLLAPODÁS-TERVEZET
A munkamegosztási megállapodás megkötésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 9. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján került sor.
Ezen megállapodás létrejött egyrészről a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal),
mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, másrészről a ……… (a továbbiakban: Intézmény), mint
gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére
vonatkozóan az alábbi feltételekkel:
A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv azonosító adatai:
Név: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (képviseli: dr. Uhrin Anna jegyző)
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Adószám:15803744-1-04
Bankszámlaszám: 53200125-11091051
Törzskönyvi azonosító szám: 803746
A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv azonosító adatai:
Név: Intézmény neve (képviseli: intézményvezető)
Cím:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Törzskönyvi azonosító szám:
A Hivatal az Intézménnyel együttműködve ellátja azokat a feladatokat, amelynek személyi és tárgyi feltételei a
gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél nem adottak, így az intézmény előirányzatai
tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat, továbbá a
költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával, hasznosításával,
védelmével kapcsolatos feladatokat.
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Az Intézmény részére az Ávr. 9. § alapján a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására a Képviselőtestület a gazdasági szervezettel rendelkező Hivatalt jelölte ki.
I. Általános szempontok:
A megállapodás célja, hogy a munkamegosztás és a felelősségvállalás szakszerű rendjének szabályozása mellett a
hatékony, ésszerű és takarékos intézményi gazdálkodás kereteit megteremtse.
Az Intézmény, mint költségvetési szerv jogi személy, szakmailag önálló, saját gazdasági szervezettel nem
rendelkezik.
A megállapodás nem sértheti az Intézmény szakmai döntéshozó szerepét és önálló jogi személyiségét.
Az Intézmény az előirányzatok feletti rendelkezés szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik.
A Hivatal vezetője és az Intézmény vezetője közösen felelősek az éves költségvetésben és annak módosításaiban
meghatározott előirányzatok figyelemmel kíséréséért és betartásáért.
Az Intézmény vezetője felel az intézményben a munkamegosztás megszervezéséért és végrehajtásáért, továbbá a
munkafolyamatba épített ellenőrzésért.
A Hivatal gazdasági szervezete útján biztosítja a szabályszerű, törvényes gazdálkodás feltételeit, melyet a Hivatal
elsősorban
érvényesítési,
pénzügyi ellenjegyzési jogkörének gyakorlásán keresztül biztosítja. A
kötelezettségvállalási, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási jogkört az Intézmény vezetője az e
megállapodásban foglaltak szerint saját hatáskörben gyakorolja.
A Hivatal pénzügyi és gazdasági szabályzatai az Intézményre vonatkozóan is alkalmazandók. Az Intézmény
vezetője köteles az intézményre vonatkozó jóváhagyott szabályzatokat betartani, betartatni. A Hivatal köteles az
Intézmény felé a rájuk vonatkozó szabályzatokat megküldeni.
Az Intézmény a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés gyakorlati megvalósítása során a
„Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal belső kontrollrendszere” előírásait köteles alkalmazni.
Az Intézmény főkönyvi könyvelését a Hivatal végzi, gondoskodik arról, hogy kellően elkülönüljenek az intézmény
gazdasági eseményei.
II. Az együttműködés területei, feladatai a gazdálkodás során
II/1. Az éves költségvetés tervezése, az előirányzatok megváltoztatása
A gazdálkodással kapcsolatos állami, önkormányzati szabályozások gyakorlati végrehajtásában a Hivatal segíti az
Intézmény munkáját.
A Hivatal az Intézmény rendelkezésére bocsátja azokat a dokumentumokat, amelyek alapján az Intézmény elkészíti
a saját költségvetési tervét, tervigényét a költségvetési rendelettervezet összeállításához.
Az Intézmény vezetője elkészíti a Hivatal által meghatározott határidőre és szerkezetben az intézményre vonatkozó
következő évi költségvetési koncepcióját, valamint az elfogadott költségvetési koncepció és a képviselő-testület
döntésének megfelelően elkészíti a költségvetési tervezetét. Az önkormányzat hivatala és az intézmény a
költségvetési tervezetéről egyeztető tárgyalást folytat. Az intézmény költségvetési tervezete az egyeztetést követően
kerül az Önkormányzat költségvetési rendelet tervezetébe. Az egyeztetés megszervezése a Hivatal feladata, melyről
írásos dokumentáció készül.
A Hivatal köteles nyilvántartásában az Intézményre vonatkozó kiemelt előirányzatonként a módosításokat és azok
okát elkülönítetten és nyomon követhetően kezelni.
Az intézmény vezetője az előirányzat-módosítási hatáskörét a kiemelt előirányzatokon belül - a jogszabályi
előírásoknak és a testületi döntéseknek megfelelően - önállóan gyakorolja.
A saját hatáskörben végzett előirányzat módosítást az intézmény vezetője írásban kezdeményezi a Hivatal pénzügyi
osztályának vezetőjénél, aki a kérelem alapján intézkedik a költségvetési rendelet módosításáról.
Amennyiben a bevételek teljesítése meghaladja az eredeti előirányzatot, az Intézmény vezetője a Hivatal pénzügyi
osztályának vezetőjével együtt kezdeményezi a polgármesternél a költségvetési rendelet szabályai szerint a bevételi
és kiadási előirányzatok módosítását.
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A Hivatal és az Intézmény a többletbevétele terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzatait saját hatáskörben
nem emelheti fel, csak a Képviselő-testület döntését követően.
Amennyiben az előirányzatok módosítására az Országgyűlés vagy a Kormány döntésének következtében kerül sor,
a Hivatal pénzügyi osztálya a költségvetési rendelet módosítását követően a végrehajtott módosításról tájékoztatja
az Intézményt.
A költségvetési előirányzatok tervezésénél és módosításánál az Intézmény által szolgáltatott adatok és információk
tekintetében a felelősség az Intézmény vezetőjét terheli. A határidők betartására, egyéb gazdálkodási és pénzügyi
információk szolgáltatására vonatkozóan a felelősséget a Hivatal viseli.
II/2. Az előirányzatok felhasználása, beszámolási kötelezettség, adatszolgáltatás
Az Intézmény vezetője felelős a Képviselő-testület által elfogadott költségvetés teljesítéséért.
Az Intézmény valamennyi előirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete által a költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzaton és létszámkereten
belül a munkáltatói jogok gyakorlása az Intézmény vezetőjének feladat-és hatásköre, aki a jogkört teljes jogkörrel
gyakorolja.
Az Intézmény minden munkavállalójának jogviszony létesítésével és megszűntetésével kapcsolatos ügyintézés,
valamint az aláírt okiratok Magyar Államkincstár részére történő továbbítása a Hivatal feladata.
Az Intézmény a működéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítása mellett teljes jogkörben gyakorolja a tárgyi
eszközök javításának, karbantartásának megrendelését, az egyes működési bevételek beszedését.
Az Intézmény beruházási, felújítási tevékenységet kizárólag a Képviselő-testület által az éves költségvetési
rendeletben meghatározott esetben és mértékben végezhet. Amennyiben a beruházás, felújítás forrása pályázati
pénzeszköz, abban az esetben is szükséges a testület jóváhagyása a felhasználásra, ha szükséges saját forrás,
annak a biztosítására.
Az Intézmény önálló könyvvezetése alapján a költségvetési beszámoló elkészítése a Hivatal, a szöveges indoklás a
Hivatal és az Intézmény vezetőjének közös feladata. A beszámolóhoz szükséges, intézményektől származó adatok
határidőre történő eljuttatásáért és valódiságáért az Intézmény vezetőjét terheli a felelősség.
Az intézményi költségvetési keretek maradványának kimutatása a Hivatal feladata, a kötelezettségvállalással terhelt
és szabad előirányzatok összege az intézményvezetővel egyeztetésre kerül. Az intézményi költségvetési
beszámolóban kimutatott maradványt az Intézmény vezetője a beszámoló aláírásával rögzíti.
A gazdálkodás lebonyolításával megbízott Hivatal havonta tájékoztatja az Intézményt a bevételi és kiadási
előirányzatok teljesítéséről.
A számvitel keretein belül a Hivatal látja el a könyvvezetési feladatokat, megállapítja az intézmények számlarendjét,
számviteli szabályzatokat. A számviteli rendnek tartalmaznia kell az Intézmény sajátosságait. A főkönyvi könyvelést
a Hivatal végzi.
Az Intézmény vagyoni és pénzügyi helyzetével kapcsolatos könyvvezetési, a költségvetési beszámolóra és a
gazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a Hivatal feladata.
II/3. A pénzkezelés, pénzellátás és finanszírozás szabályai
Az Intézmény önálló adószámmal és bankszámlával rendelkezik. Az intézményi költségvetési bankszámlán és
pályázati alszámlán a Hivatal bonyolítja a pénzforgalmat. A Hivatal látja el az adókötelezettségi feladatokat, kivéve a
személyi juttatásokhoz kapcsolódó adókat és a járulékokat (nettó finanszírozás).
A Hivatal pénzkezelésére vonatkozó szabályokat a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzkezelési
Szabályzata rögzíti, mely szabályzat részletezi az Intézmény pénzkezelésére vonatkozó előírásokat is. Az
Intézmény jogosult számla ellenében a bevételek beszedésére, illetve a pénzkezelési szabályzatban rögzített
feltételek alapján köteles a bevétellel – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott alaki és tartalmi
követelményeknek megfelelő bizonylatokkal - elszámolni. Az Intézmény az ezzel a feladattal írásban megbízott
dolgozója által beszedett bevételeket köteles a Pénzkezelési Szabályzatban rögzítettek szerint az Intézmény
pénzforgalmi számlájára befizetni. Ezen pénzügyi, adminisztratív feladat ellátását köteles az Intézmény vezetője az
általa kijelölt munkavállalója munkaköri leírásában is rögzíteni.
A készpénzben történő kifizetésekért és az elszámolás teljesítéséért az Intézmény vezetője felelős.
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II/4. A költségvetési gazdálkodásra, kötelezettségvállalás és ellenjegyzés rendjére vonatkozó szabályok
A kötelezettségvállalásra, szakmai teljesítés igazolásra, utalványozásra az Intézmény vezetője jogosult, a
kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére, érvényesítésre, az utalvány pénzügyi ellenjegyzésére és
érvényesítésére a Hivatal vezetője által kijelölt személyek jogosultak, melyet a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal Gazdálkodási Szabályzata szabályoz. Kötelezettséget az Intézmény vezetője a Képviselő-testület által
jóváhagyott előirányzatok mértékéig vállalhat.
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettségvállalónak meg kell győződni arról, hogy a rendelkezésre álló szabad
előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésre a fedezetet. A kötelezettségvállalás csak írásban és a kötelezettség
pénzügyi ellenjegyzése után történhet, kivéve ha az értéke nem éri el az ötvenezer forintot vagy ha pénzügyi
szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik. Az előzetes írásbeli kötelezettséget nem igénylő kifizetések teljesítésére
vonatkozóan az érvényesítésre és pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó szabályt kell alkalmazni.
A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személynek felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli
végzettséggel vagy legalább középfokú iskolai végzettség mellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie.
A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy:
a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó
bevétel biztosítja a fedezetet,
a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll,
a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
A kiadások teljesítése és a bevételek beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni és érvényesíteni
kell azok jogosságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét.
Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. A pénzügyi teljesítés csak az utalványozás után lehetséges.
Az Intézmény vezetője nem vállalhat kötelezettséget és nem élhet utalványozási jogával, amennyiben a
tevékenységét közeli hozzátartozója vagy saját maga javára látná el. Ebben az esetben a polgármester látja el a
kötelezettségvállalási és utalványozási feladatokat.
Az írásbeli kötelezettségvállalások egy másolati példányát a kötelezettségvállaló köteles megküldeni a gazdálkodási
feladatot ellátó szerv, azaz a Hivatal részére.
A Hivatal a kötelezettségvállalásokról köteles nyilvántartást vezetni a nyomon-követhetőség érdekében.
II/5. Analitikus nyilvántartások
A számvitel keretén belül a Hivatal látja el a könyvelési feladatokat, összevontan állapítja meg az Intézmény
számviteli rendjét.
A dologi kiadások tekintetében az Intézmény analitikus nyilvántartást vezet, melyet az Intézmény havonta egyeztet a
Hivatal által rendelkezésre bocsátott kimutatásokkal, az előirányzat felhasználásának, valamint a keretek
felhasználásának ellenőrzése céljából.
Számlázási feladatokat a Hivatal és az Intézmény is elláthat. A kimenő számlák, vevőszámlák nyilvántartása a
számla kibocsátójának a feladata.
A tárgyi eszközökkel kapcsolatos, a számviteli törvény szerinti nyilvántartás vezetése a Hivatal feladata, mely
nyilvántartásból a kis- és nagy értékű tárgyi eszközök listáját az Intézmény rendelkezésére bocsátja egyeztetés
céljából.
Az intézmény az általa benyújtott pályázatokról, az elnyert pénzeszközökről, felhasználásukról és elszámolásukról
nyilvántartást vezet.
A kötelezettségvállalások nyilvántartása az Intézmény vonatkozásában a Hivatal feladata, az intézmény által
beküldött kötelezettségvállalások alapján.
II/6. Vagyon feletti rendelkezési jogra vonatkozó szabályozás
A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának részét képező tulajdonra és a vagyoni értékű jogok feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályozására rendeletet alkot.
Az Intézmény feladatai ellátásához rendelkezésére áll a Képviselő-testület által rábízott székhelyen és telephelyen
lévő épület ingatlan, valamint a költségvetési szerv leltár szerint nyilvántartott eszközei és az éves költségvetés
szerinti pénzeszközök.
Az alapító önkormányzat tulajdonát képező ingatlan és ingó vagyon vonatkozásában az Intézményt ingyenes és
teljes körű használati jog illeti meg. A használat joga a rendeltetésszerű használatra terjed ki.
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Az önkormányzat tulajdonában és az Intézmény használatában lévő vagyontárgyak feletti rendelkezési jog az
önkormányzatot illeti meg, az intézmény tulajdonában lévő vagyontárgyak feletti rendelkezési jog az Intézményt illeti
meg. Az önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyak elidegenítése és hasznosítása, rendeltetésszerű
használata módosítása vonatkozásában az önkormányzat mindenkor hatályos, az önkormányzati vagyonról és a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletben
meghatározottak szerint az alapító dönt.
Az Intézmény vagyonáról a nyilvántartást a Hivatal vezeti a helyi Önkormányzat vagyonától elkülönítetten. A
leltározás megszervezése a Hivatal feladata a Leltározási szabályzata alapján, melyben az Intézmény is
közreműködik. Az eszközök selejtezése a Hivatal Selejtezési szabályzata alapján történik, melyre az Intézmény
javaslatot tesz és előkészíti.
Az Intézmény vagyonbiztosításáról a Hivatal gondoskodik. Káresemény bekövetkezéséről az Intézmény írásban
értesíti a Hivatalt. Betörés, lopás esetén az Intézmény értesíti a rendőrséget és feljelentést tesz, melyről értesíti a
Hivatalt. A kárrendezés lebonyolítása a Hivatal feladata.
Jelen megállapodás 2017. április 1. napjától kezdődően határozatlan időtartamra jön létre.
A megállapodásban foglaltakat az érintettek tudomásul vették és kötelesek ennek megfelelően eljárni.
A Hivatal és az Intézmény közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást a Képviselőtestület a …/2017. (…) Gye. Kt. határozatával jóváhagyta. A korábban kötött, …/… () Gye. Kt. határozattal elfogadott
megállapodás hatályát veszti.
Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Gyomaendrőd, 2017. március

…………………………………….
……………………………….
Intézmény vezetője

Hivatal vezetője

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. március 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Szent Antal Népház kérelme
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
A Szent Antal Népház intézményvezetője az alábbi kérelemmel fordult Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testületéhez.
A Szent Antal zarándokházban megszálló turisták étkeztetési szolgáltatást is igénybe vehetnek. Az intézmény ezt a
szolgáltatást a Térségi Szociális Gondozási Központon keresztül tudja biztosítani vendégei számára. Az étkeztetés
biztosítása a szolgáltató intézmény részére fizetendő díjakon felül egyéb többletköltséggel is jár, úgymint a
kiszolgáló személyzet bérköltsége, mosogatás, fűtés, világítás költsége. Az intézmény szeretné ezen költségek
részbeni fedezetét oly módon biztosítani, hogy az étkeztetés díjtételei képeznék az előbb felsorolt költségek forrását
is.
Az étkeztetési szolgáltatás biztosításával járó többletfeladatokra a reggeliztetéshez kapcsolódóan 70-80 forint
kerülne beépítésre az árba, az ebédeltetés esetén 130-150 forint, a vacsora biztosításánál pedig 90-100 forint.
Az intézményvezető az alábbi díjtételek alkalmazásának jóváhagyását kéri a Képviselő-testülettől 2017. április 1.
napjától:
Megnevezés
Reggeli
Ebéd
Vacsora

Diákok, gyermekek részére (Ft)
360
650
480

Felnőttek részére (Ft)
400
760
500

Az intézmény bevételeinek növelése céljából kéri az intézményvezető a Tisztelt Képviselő-testülettől a kérelem
támogatását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Díjtételek jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Szent Antal Népháznál biztosított étkeztetési szolgáltatás díjtételeit 2017.
április 1. napjától az alábbi összegekkel hagyja jóvá:
Megnevezés
Reggeli
Ebéd
Vacsora

Diákok, gyermekek részére (Ft)
360
650
480

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Felnőttek részére (Ft)
400
760
500

5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. március 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Gyomaendrődi Földkezelő Kft. részére tagi kölcsön biztosítása
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Földkezelő Kft. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának többségi tulajdonában álló gazdasági
társasága, mely mezőgazdasági termelőszervezetet az önkormányzat 559/2015. (XII. 3.) Gye. Kt. határozatával
alapította. Az önkormányzat tulajdoni hányada 97%, az alapításhoz 2.900.000 forint törzsbetétet biztosított a
Képviselő-testület. A Földkezelő Kft. alapításának célja az önkormányzat tulajdonában álló földterületek szakszerű
hasznosítása volt. A Kft. a 2016/2017-es termelési évben több mint 88 ha területen folytat gazdálkodási
tevékenységet.
A Kft. ügyvezetője kérelemmel fordult Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez, melyben
kérte a kft. 2017. évben jelentkező költségeinek részbeni előfinanszírozását. Az előfinanszírozás módja kölcsön
biztosítása, összege 6.000.000 forint. A költségek megelőlegezése azért válik szükségessé, mert a gazdálkodási
tevékenységből származó bevétel, valamint a földterületekhez kapcsolódó földalapú támogatás jóval a kiadások
jelentkezése után fog realizálódni. A törzstőkén felül a Kft. egyéb forrással még nem rendelkezik.
A kölcsön folyósítása 2017. április hónapjának első hetében egy összegben történne, a visszafizetés végső
határideje 2018. december 30-a.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II. 21.)
önkormányzati rendeletében 6 millió forint összegű keretet különített el úgy, mint a Földkezelő Kft. működési
kiadásaihoz biztosított kölcsön összege.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat jóváhagyását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Kölcsönszerződés megkötése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. részére 6.000.000
forint összegű tagi kölcsönt biztosít, mely összeget a Kft. gazdálkodási tevékenységének finanszírozására
fordíthatja. A kölcsön forrása a 2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6.
mellékletének 51. sorában megtervezett 6 millió forint összegű keret. A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs
polgármestert az alábbi kölcsönszerződés aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
KÖLCSÖNSZERZŐDÉS-TERVEZET
Mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhely: Gyomaendrőd, Selyem út 124., adószám:
15725527-2-04 bankszámlaszám: 53200125-11062402 képviseli: Toldi Balázs polgármester) mint kölcsönadó (a
továbbiakban: Kölcsönadó), másrészről
a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., adószám: 25449316-2-04,
bankszámlaszám: 53200125-11099327, képviseli: Varjú Róbert ügyvezető) mint kölcsönvevő (a továbbiakban:
Kölcsönvevő) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1.

Előzmények:

A Gyomaendrődi Földkezelő Kft. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának többségi tulajdonában álló gazdasági
társasága, mely mezőgazdasági termelőszervezetet az önkormányzat 559/2015. (XII. 3.) Gye. Kt. határozatával
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alapította. Az önkormányzat tulajdoni hányada 97%, az alapításhoz 2.900.000 forint törzsbetétet biztosított a
Képviselő-testület. A Földkezelő Kft. alapításának célja az önkormányzat tulajdonában álló földterületek szakszerű
hasznosítása volt.
A Kft. ügyvezetője kérelemmel fordult Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez, melyben
kérte a kft. 2017. évben jelentkező költségeinek részbeni előfinanszírozását. Az előfinanszírozás módja kölcsön
biztosítása, összege 6.000.000 forint. A költségek megelőlegezése azért válik szükségessé, mert a gazdálkodási
tevékenységből származó bevétel, valamint a földterületekhez kapcsolódó földalapú támogatás jóval a kiadások
jelentkezése után fog realizálódni. A törzstőkén felül a Kft. egyéb forrással - melyből a költségek előfinanszírozását
biztosítani tudná – nem rendelkezik.
2. A szerződés tárgya
2.1. Kölcsönadó - Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének /2017. () Gye. Kt. határozata alapján - mindösszesen
6.000.000 forint, azaz Hatmillió forint összegű kölcsönt biztosít Kölcsönvevő részére. A kölcsön összege a
Kölcsönvevő által művelt, 88,39 ha önkormányzati tulajdonú földeken folytatott gazdálkodási tevékenység során
felmerülő költségek finanszírozására használható fel.
2.2. Kölcsönadó a kölcsön összegét egy összegben utalja át az Kölcsönvevő bankszámlaszámára a szerződés
aláírását követő 15 napon belül.
2.3. Kölcsönadó a Kölcsönvevőnek a kölcsön összegét az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett
53200125-11099327 számú számlájára utalja át.
2.4. A Kölcsönadó a kölcsön összegét kamatmentesen nyújtja a Kölcsönvevő részére.
2.5. Kölcsönvevő köteles a Kölcsönadó által biztosított kölcsönt 2018. december 30. napjáig egy összegben
visszafizetni. A kölcsön törlesztése átutalással történik, a Kölcsönadó 53200125-11062402 számú bankszámlájára.
2.6. A Kölcsönvevő jelen szerződés aláírásával felhatalmazza Gyomaendrőd Város Önkormányzatát, hogy jelen
szerződésből eredő mindennemű lejárt követelését, illetőleg a szerződés megszegésével kapcsolatos követeléseit a
Kölcsönvevő Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet pénzintézetnél vezetett összes fizetési számlája és a hozzá
tartozó alszámlák terhére, eseti gyakorisággal, értékhatárra való tekintet nélkül, külön engedély vagy nyilatkozat
nélkül azonnali beszedési megbízás útján érvényesíthesse a Ptk. szerinti elévülési határidőn belül. Kölcsönvevő
tudomásul veszi, hogy az azonnali beszedési megbízás érvényesítésére vonatkozó felhatalmazás csak
Gyomaendrőd Város Önkormányzata hozzájárulásával vonható vissza. A Kölcsönvevő a szerződés aláírásával
egyidejűleg felhatalmazó levelet állít ki a Kölcsönadó javára azonnali beszedési megbízás érvényesítésére.
3. A szerződés megszűnése, azonnali hatályú felmondás
3.1. A felek kijelentik, hogy a szerződés rendes felmondására nincs lehetőség.
3.2. Kölcsönadó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha
a)
a kölcsönnek a szerződésben meghatározott célra fordítása lehetetlen;
b)
a kölcsönvevő a kölcsönösszeget a szerződésben meghatározott céljától eltérően használja;
c)
a Kölcsönvevő vagyoni helyzetének romlása vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a
kölcsön visszafizetésének lehetőségét;
d)
a kölcsönvevő más súlyos szerződésszegést követett el.
4. Egyéb rendelkezések
4.1. a Kölcsönvevő képviselője jelen szerződés aláírásával kijelenti az alábbiakat
a)
a Kölcsönvevő megfelel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendeletben meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.
b)
a Kölcsönvevő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. §-a értelmében
átlátható szervezetnek minősül.
c)
a Kölcsönvevőnek jelen szerződés aláírásakor nincs esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása.
4.2. A felek kötelesek minden erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a közöttük felmerülő esetleges vitákat
békés úton rendezzék. Ha a felek között nem jön létre békés megegyezés, akkor a vita rendezésére a felek kikötik –
hatáskörtől függően – a Békéscsabai Járásbíróság, illetőleg a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét.
4.3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása
érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem
csupán a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a
szerződés teljesítésére kihatással lehet.
4.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, az Áht. rendelkezései, valamint egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
4.5. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2017. () Gye. Kt. határozatával felhatalmazta
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polgármesterét a kölcsönszerződés aláírására.
4.6. Jelen szerződés három, egymással szó szerint megegyező példányban készült, amelyet a felek elolvasás és
értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak.
Gyomaendrőd, 2017. április
………………………………….
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
(Kölcsönadó)
Képviseli:
Toldi Balázs polgármester
Ellenjegyzem:
…..............................................................
Dr. Uhrin Anna
jegyző

………………………………….
Gyomaendrődi Földkezelő Kft.
(Kölcsönvevő)
Képviseli:
Varjú Róbert ügyvezető igazgató
…..............................................................
Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. március 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Lakatos Zsigmond felajánlása
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Lakatos Zsigmond (4410 Berettyóújfalu, Vágókert dűlő 02220/1 hrsz.) tulajdonos felajánlotta Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának bruttó 4,8 millió Ft összegben a Gyomaendrőd, Október 6 ltp-en lévő használaton kívüli volt
„Privát ABC” ingatlant megvételre.
Az ingatlannak kizárólagos tulajdonosa Lakatos Zsigmond. Az ingatlan az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. javára
bejegyzett vezetékjog terheli.
Az ingatlan nyilvántartási adatai és egyéb műszaki jellemzői.
Helyrajzi szám:
Cím:
Az épület bruttó alapterülete:
Megnevezés:
Tulajdoni hányad:

3409/8
Gyomaendrőd, belterület Október 6 ltp.
369 m2
Kivett, ABC áruház
1/1

Az épület beton alappal és lábazattal rendelkezik. Tégla falazatú. Tetőszerkezete szigetelt lapos tető. Fűtése
gázkonvektoros. A közművek ki vannak kapcsolva. A bolt helyiségeiben mozaik lap padlóburkolat található. A vizes
helyiségek csempével burkoltak.
Az épület műszaki állapota: elhanyagolt. A külső és belső burkolatok sérültek. A lapos tető beázik. Az épület
szerelvényei szintén sérültek, valószínűleg teljes mértékben cserére szorulnak. A gázkonvektoros fűtés nem
gazdaságos, illetve azok többsége hiányzik. A gázkonvektorok állapotáról nincs információ, hosszabb ideje
használaton kívül vannak.
Figyelemmel a Békés megyei ingatlan hirdetési adatokra az áruház kínálati ára, 4,8 millió Ft, 13.008,-Ft/m2
elfogadható.
A tulajdonos 4,8 millió forint összegben az ingatlant eladásra hirdeti a www.ingatlan.com online felületen.
Békés megyei hirdetési adatok
Település
Mezőkovácsháza
felújítandó kereskedelmi egység
Mezőkovácsháza
üzemelő ABC és büfé, jó műszaki állapot
Gyomaendrőd, Blaha L. u., volt vegyes bolt, megfelelő
műszaki állapot
Bucsa, felújítandó üzlethelyiség

Hasznos alapterület Hirdetési ár (Ft) Fajlagos ár (Ft/m2)
(m2)
90
4,5
50.000
108

6,5

60.185

550

18

32.727

62

2

32.258

Az ingatlan felajánlás elbírálása során az alábbi szempontokat célszerű vizsgálni:
1.
Hasznosítási cél, funkció meghatározása,
2.
Az ehhez szükséges karbantartási, felújítási átalakítási munkák költsége, ehhez műszaki felmérés szükséges,
3.
Az épület hasznosítása során a kiadások és a bevételek mérlege várhatóan hogyan fog alakulni.
A felajánlás kapcsán Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési
jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdési alapján a
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nyilatkozattételi jog Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületét illeti meg.
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
"A felajánlás elutasítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tisztelettel megköszöni Lakatos Zsigmond 4410
Berettyóújfalu, Vágókert dűlő 02520/2 hrsz. szám alatti lakos felajánlását.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja megvásárolni a Gyomaendrőd, belterület
3409/8 hrsz.-ú ingatlant.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. március 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Dr. Borzán Tibor felajánlása
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Borzán Tibor 5600 Békéscsaba, Mednyánszky László utca 17. szám alatti lakos felajánlotta megvételre a
tulajdonát képező, Gyomaendrőd belterület 3743/5 hrsz.-ú 1342 m2 nagyságú beépítetlen terület megjelölésű
ingatlant. Dr. Borzán Tibor a vételárra vonatkozóan nem nyilatkozott a felajánlásában.
Az ingatlan a gyomai vasútállomás és Vásártéri lakótelep között található. A terület a valóságban gyepes,
karbantartott zöldterület. Az ingatlan-nyilvántartásban a megnevezés beépítetlen terület. A jelenlegi tulajdonos a
szabályozás folytán gyakorlatilag nem építhet a területre. Ennek megfelelően az ingatlan feltehetően eladhatatlan. A
terület az önkormányzat számára válhat eladhatóvá, amennyiben bővíteni kívánja a Vásártéri lakótelep körül lévő
zöldterületet és rendezni kívánja a tulajdoni viszonyokat.
A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet szerint az ingatlan besorolása:
„Zkp” jelű zöldterület közpark megjelöléssel.
A szabályozás módosításával kapcsolatban korábban, 2010-ben a főépítész dr. Borzán Tibort az alábbiak szerint
tájékoztatta a besorolás megváltoztatásáról.
„A Gyomaendrőd, belterület 3743/5 hrsz. alatti magántulajdonú földrészlet Gyomaendrőd város településrendezési
tervében zöldterületi terület felhasználási besorolást kapott az alábbi indokok miatt:
1. A telek „Ln” nagyvárosias lakóterület szomszédságában van, tehát lehetőség lett volna ebbe az övezetbe sorolni,
de nem lehetett a telek mérete miatt. Ugyanis területe nem éri el az erre az övezetre előírt 2000 m2 nagyságot,
területe 1342 m2.
2. A területen „szabadon álló” az előírt beépítési forma, amely 5,0 m széles előkertet, 8,0 m oldalkertet és 8,0 m
hátsókertet igényel az épületek elhelyezésénél. E miatt a 13,0 m széles háromszög alakú telek beépíthetetlen.
A fentiek miatt a vasút és a lakótelep között a terület felhasználás az ott élők életminőségét javító zöldterületi
besorolást kapott.”
Dr. Borzán Tibor felajánlásához értékbecslés készült, amely az ingatlan becsült forgalmi értékét 670 ezer forintban
határozta meg..
Az ingatlan megvásárlásával a Vásártéri lakótelepet körülvevő közpark területe növelhető.
Az ügyben Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI.5.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdési alapján a Képviselő –
testület jogosult dönteni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"A felajánlás elutasítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
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szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete tisztelettel veszi dr. Borzán Tibor felajánlását.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete dr. Borzán Tibor 5600 Békéscsaba, Mednyánszky
László utca 17. szám alatti lakos tulajdonát képező Gyomaendrőd belterület 3743/5 hrsz.-ú 1342 m2 nagyságú
beépítetlen terület megjelölésű ingatlant nem kívánja megvásárolni.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Ajánlattétel a felajánlott ingatlan megvásárlására"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete tisztelettel veszi dr. Borzán Tibor felajánlását.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete Borzán Tibor 5600 Békéscsaba, Mednyánszky
László utca 17. szám alatti lakos tulajdonát képező Gyomaendrőd belterület 3743/5 hrsz.-ú 1342 m2 nagyságú
beépítetlen terület megjelölésű ingatlant meg kívánja vásárolni és az alábbi ajánlatot teszi.
1. Az ingatlan vételárára Gyomaendrőd Város Önkormányzata ajánlata: bruttó 670 ezer Ft.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ajánlatát 30 napig tartja.
3. A vételár megfizetése: az adásvételi szerződés aláírását követő 3 napon belül.
Az ingatlan vásárlás célja: a Vásártéri lakótelepet körülvevő közpark területének a növelése.
Az ingatlan vásárlás forrása: a 2017. évi költségvetésben a rendkívüli feladatokra elkülönített keret terhére.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI
SZAKVÉLEMÉNY

A Gyomaendrőd, belterület 3743/5 hrsz.-ú ingatlan becsült forgalmi értékének
megállapításáról

Készült: 2017. március 7.

Készítette:

Csényi István
Ingatlanforgalmi szakértő
Törzslap száma: 72/07/1999

2
I. ÉRTÉKLAP

A Gyomaendrőd, belterület 3743/5 hrsz-ú ingatlan becsült forgalmi értéke:
670.000,- Ft
azaz: Hatszázhetvenezer forint, mely összeg az ÁFA-t tartalmazza.

Az értékmeghatározás részletezését a szakvélemény tartalmazza. A fenti, reálisan becsült
piaci alapú forgalmi érték kiindulásként szolgál bármely vagyonérték megállapításához.

Az értékbecslés féléves időszakra vonatkozik. Későbbi felhasználás esetén az új érték nem
számítható az inflációs rátával növelt összeggel, az értékbecslést ez esetben aktualizálni kell.

Gyomaendrőd, 2017. március 7.
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II. AZ INGATLAN BECSÜLT FORGALMI ÉRTÉKE
I. Előzmények
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője megbízást adott arra, hogy a
Gyomaendrőd, belterület 3743/5 hrsz.-ú ingatlanról forgalmi értékéről készítsek
ingatlanforgalmi szakértői véleményt. Az értékbecslés célja: a tulajdonos által megvásárlásra
felajánlott 3743/5 hrsz.-ú ingatlan becsült forgalmi értékének a meghatározása Képviselőtestületi döntés előkészítéséhez.
Dr. Borzán Tibor a tulajdonát képező 3743/5 hrsz.-ú ingatlant felajánlotta megvételre
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának. Az ingatlan vételárát az ajánlatában nem jelölte
meg.
II. Az értékbecslés módszere és szempontjai
A korlátozott forgalmi képességű vagyoni tételek – földterület - vagyonértékét hasznosságuk
adja. A telek értékbecslésénél figyelembe vettem a településen belüli elhelyezkedését,
megközelíthetőségét, közműellátottságát. Ezen kívül összehasonlítottam a területet a környező,
hasonló adottságú, funkciójú telkek jelenlegi piaci értékével.
Az ingatlan külső közművei (víz, csatorna, áram, gáz, stb.) állaguk figyelembevételével,
felderíthetőségük függvényében kerültek értékelésre.
Tanulmányoztam a felhasználható forgalmi adatokat, a település ingatlanpiaci sajátosságait.
III. Nyilvántartási adatok
Az ingatlan nyilvántartási adatai
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telek nagysága:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:

Gyomaendrőd, Belterület
3743/5
1342 m2
1/1
Kivett
Beépítetlen terület
A mellékelt tulajdoni lap-szemle szerint

IV. Az ingatlan leírása
Az ingatlan a gyomai vasútállomás és Vásártéri lakótelep között található. A terület a
valóságban gyeppel ellátott, karbantartott zöldterület. A helyi építési szabályozás értelmében
a terület zöldterület közpark jelöléssel. Az ingatlan-nyilvántartásban a megnevezés beépítetlen
terület. A jelenlegi tulajdonos a szabályozás folytán gyakorlatilag nem építhet a területre.
Ennek megfelelően az ingatlan feltehetően eladhatatlan. A terület az önkormányzat számára
válhat eladhatóvá, amennyiben bővíteni kívánja a Vásártéri lakótelep körül lévő zöldterületet.
A zöldterületekre vonatkozó minimális beépítési előírások miatt a területbővítés folytán pl.:
játszótér elhelyezése lehetséges.
A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet szerint az
ingatlan besorolása: „Zkp” jelű.
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A területre vonatkozó előírások az alábbaik:
A Zkp jelű közparkokat és a Zkt jelű, nem közlekedési célú közterületeket (fásított köztér) a
szabályozási terv jelöli. Közpark területének legalább 80%-án, fásított köztér területének
legalább 50%-án aktív zöldfelület biztosítandó.
A Zkp-kegyeleti park jelű övezetben játszótér, sport célokat szolgáló terület,
kegyeletsértő rendezvény, egyéb célokat szolgáló telek nem létesíthető.
Békés Megyei hirdetési adatok.
Település

Telek nagysága, egyéb jellemzője

Békéscsaba, Dobozi 1500 m2, építési telek, teljes közmű
út
Füzesgyarmat
714 m2, lakóövezeti telek, nincs
közmű
Gádoros
1250 m2, lakóövezeti telek, nincs
közmű
Újkígyós
726 m2, lakóövezeti telek
Tótkomlós
475 m2, lakóövezeti telek

hirdetési ár Ft
2,5 millió

fajlagos ár
Ft/m2
1.666

1 millió

1.400

1,5 millió

1.200

1 millió
1,2 millió

1.377
2.516

Értékesítés.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2016. évben a Gutenberg utcában 442 m2 nagyságú
telek, amely beépíthető 464.000,- Ft összegben került értékesítésre, fajlagos ár 1.050,- Ft/m2.
Az önkormányzati ingatlanvagyon egységes és egyedi értékeléséhez 1/2002. (BK 8.) BMEüM-FVM-GM-ISM-KöM-KöViM-NKÖM-OM-SzCsM
irányelv
a
zöldterületek
értékelésénél a pázsitfelület valamennyi fű-, gyep-, ősgyepfelület értékét 300 Ft/m2 összegben
határozza meg. A zöldfelületek megállapításánál avulási értékkel nem kell számolni.
Figyelemmel arra, hogy a terület nem építési telek, ezért a piaci ár és az irányelv közötti
értéket határoztam meg 500 Ft/m2 összegben.
Telekár meghatározása: 500 Ft/m2 x 1342 m2 = 671.000 Ft, kerekítve: 670 eFt.
V. Értékbecslés
Az ingatlan értékét az érvényben lévő jogszabályok és a kialakult, elfogadott nyugat –
európai, valamint a hazai szakmai gyakorlat szerint:
Az ingatlan értékét
Forgalmi értéke alapján kell megállapítani.
A forgalmi értékét befolyásolja:
 A település jellege,
 A településen belüli fekvés,
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Az elhelyezkedés,
A megközelíthetőség,
Az infrasruktúra,
A beépíthetőség,
A környezetvédelem,
A műszaki kialakítás,
Az állag és állapot,
A hasznosíthatóság,
Az újraelőállítási költségek,
A várható hozam,
A kereslet – kínálat, stb.

A fentieket figyelembe véve az értékbecslésre kerülő ingatlan esetén az alábbi értéknövelő és
értékcsökkentő tényezők vehetők figyelembe:
Értéknövelő tényezők:
 A Vásártéri lakótelep zöldterülete melletti elhelyezkedés.
Értékcsökkentő tényezők:
 A helyi szabályozás korlátozásai.
VI. Értékmegállapítás
Megnevezés
Telek
Összesen:

Kerekített érték
670000
670000

Kerekítve: 670.000,-Ft azaz: Hatszázhetvenezer forint.
VII. Összefoglalás
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője megbízása alapján elvégeztem az
Gyomaendrőd, belterület 3743/5 hrsz-ú ingatlan piaci forgalmi érték alapú értékelését
A rögzített adatok, számítások alapján az ingatlan becsült forgalmi értéke a településen, az
ingatlanpiaci helyzet alapján és az árak figyelembevételével:
670.000,-Ft
azaz: Hatszázhetvenezer forint.
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VIII. Záradék
Jelen értékbecslési szakvélemény a dr. Borzán Tibor ajánlatához készült, amely csak és
kizárólag erre a célra használható fel.
A megállapított becsült forgalmi érték tartalmazza általános forgalmi adót.
Az értékelési bizonyítvány egészként kezelendő, abból részletet kivenni, és azt önállóan
értelmezni nem lehet.
A jelen érték forgalmi érték megállapítás fél évig érvényes.
Az ingatlant, mint tiszta tulajdonú forgalomképes és a már részletezett terhekkel értékeltem az
értékbecslés időpontjában megismert állapotban.
Az átadott iratok tanulmányozásán túlmenően jogi természetű vizsgálatot (jogcím,
vagyonjogok érvényessége, stb.) nem folytattam. Az ingatlan forgalomképességének jogi
eredetű korlátozásáról nincs tudomásom.
Az értékelés a tények és adatok objektív mérlegelése, valamint a szakmai előírások és etikai
normák betartása mellett készült.

Gyomaendrőd, 2017. március 7.

Csényi István
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. március 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Pásztor János utcában lévő közterületből területrész értékesítése
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Rautóth Centrum Kft. kérelmet nyújtott be a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felé. A
társaság autómosót üzemeltet a Pásztor János utca 43. szám alatt, a MOL üzemanyagtöltő állomás mögött. Az
autómosó szolgáltatását bővíteni kívánják nagyobb méretű járművek részére új mosóállás építésével. Ezért a
társaság az autómosó mögött lévő önkormányzati tulajdonú 2178/4 hrsz.-ú beépítetlen terület megnevezésű, 3773
m2 nagyságú területből 6 – 10 méter szélességű részt kíván megvásárolni az előterjesztéshez mellékelt
értékbecslésben feltüntetett módon.
Az önkormányzat kataszteri nyilvántartásában a 2178/4 hrsz.-ú ingatlan köztér megnevezéssel került felvételre,
amely a törzsvagyon részét képezi és forgalomképtelen.
A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján az ingatlanra az „Ev” jelű
erdőterületek építési övezet előírásai az alábbiak vonatkoznak.
Az „Ev” jelű építésügyi szempontból védelmi rendeltetésű erdőterületen épület nem építhető. Védelmi rendeltetésű
erdőterületen csak az erdő rendeltetésének megfelelő építmények (vadetető, vadász les, kilátó, turistaút, pihenőhely,
tanösvény, stb.) helyezhetők el.
Erdőterületen épület, építmény elhelyezése csak az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló
jogszabályokkal összhangban történhet.
A szabályozás korlátozza az autómosó bővítéséhez a területértékesítést. Az értékesítés csak abban az esetben
lehetséges, ha a hivatkozott építési szabályozás módosításra kerül.
Gyomaendrőd Város Főépítészével történt egyeztetés alapján a Rautóth Centrum Kft. az alábbiakban részletezettek
szerint tud területet vásárolni a fejlesztési elképzelési megvalósításához.
1.
A Rautóth Centrum Kft. Gyomaendrőd Város Önkormányzatától vásárol területet. Ehhez szükséges a helyi
építési szabályozás módosítása. Ebben az esetben azonban meg kell vásárolnia a 2937/7 hrsz.-ú beépítetlen terület
megnevezésű ingatlan északi határvonaláig terjedő területrészt az értékbecsléshez mellékelt helyszínrajzon
feltüntetett módon, amely mintegy 945 m2 . A szabályozás módosításával megszüntethető a 2937/7 hrsz.-ú ingatlan
osztott övezeti besorolása (erdőterület és kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezet).
2.
A szomszédos nem önkormányzati tulajdonú 2937/7 hrsz.-ú ingatlanból vásárol területrészt, vagy annak
egészét is megveheti.
A társaság a jelenlegi kézi autómosóhoz 2002. évben Gyomaendrőd Város Önkormányzatától vásárolta meg a 800
m2 nagyságú területet 1,2 millió Ft összegben, 1.500,- Ft/m2 fajlagos áron.
A Gyomaendrőd, Pásztor János utcában lévő 2178/4 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű, az
önkormányzat kataszteri nyilvántartásában forgalomképtelen törzsvagyont képező közterület ingatlanból
telekalakítással létrejövő mintegy 945 m2 nagyságú területet értékesítésének jogszabályi és egyéb feltételei az
alábbiak.
Ha a vagyontárgy - önkormányzati feladatkör ellátása vagy hatáskör gyakorlása szerinti - rendeltetési célja
megváltozik és a törzsvagyoni minősítés fenntartása az adott vagyontárgy vonatkozásában, a továbbiakban nem
indokolt, a Képviselő-testület a vagyontárgy törzsvagyoni minősítését üzleti vagyoni minősítésre változtathatja,
feltéve, ha jogszabály eltérést nem engedő rendelkezése az átminősítést nem tiltja.
A 2178/4 hrsz.-ú ingatlan területéből telekalakítással való kivonással, annak forgalomképessé való nyilvánításával,
illetve értékesítésével csökken az önkormányzat zöldterülete.
A Képviselő-testületnek döntést kell hoznia arról, hogy a 2178/4 hrsz.-ú ingatlan területéből telekalakítással létrejövő
2
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mintegy kb. 945 m nagyságú területet, a forgalomképtelen törzsvagyon kategóriájából való kivonása mellett
átminősíti-e forgalomképessé.
Miután a vagyontárgy át lett minősítve forgalomképessé ezt követően lehet azt nyílt pályázat útján meghirdetni
értékesítésre. A pályázati kiírás alapján a vevő érdeke és kötelezettsége a telekalakítási eljárás lefolytatása. A
telekalakítási eljárás jogerőre emelkedését követően kerülhet sor az újonnan létrejött ingatlan adásvételi
szerződésének megkötésére.
A Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre kerül az ingatlan becsült forgalmi értékét tartalmazó szakvélemény.
A szakvélemény alapján a telekalakítással létrejövő mintegy kb. 945 m2 nagyságú terület fajlagos árát nettó 2.000,Ft/m2 összegben határozta meg.
Javaslom, hogy amennyiben a Képviselő-testület az értékesítés mellett dönt, akkor a telekalakítási eljárás és
szabályozási terv során felmerülő összes költség a nyertes pályázót terhelje.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 7. § (1), 8/A. § (1) valamint a 15. § (1) bekezdései
alapján a forgalomképtelen 2178/4 hrsz.-ú ingatlan forgalomképesség szerinti besorolásának megváltoztatása,
értékesítése Képviselő-testületi hatáskörbe tartozik.
<div style="text-align: justify;" a="" forgalomképes="" önkormányzati="" vagyon="" hasznosítása="" gyomaendrőd=""
város="" önkormányzatának="" vagyonáról="" és="" vagyontárgyak="" feletti="" rendelkezési="" jog=""
gyakorlásának="" szabályairól="" szóló="" helyi="" versenyeztetési="" szabályzat="" alapján="" kizárólag=""
nyilvános="" versenytárgyalás="" útján="" legjobb="" ajánlatot="" tevő="" részére="">
Az ingatlan tulajdonjogát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) pontjában meghatározott átlátható
szervezet, természetes személy, illetve több társaság vagy természetes személy együttesen szerezheti meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Az értékesítésre szánt területrész átminősítése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázati eljárásban értékesíteni kívánja a
Gyomaendrőd, Pásztor János utcában lévő 2178/4 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű, az önkormányzat
kataszteri nyilvántartásában forgalomképtelen törzsvagyont képező közterület ingatlanból telekalakítással létrejövő
mintegy 945 m2 nagyságú területet.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003. (VI.5.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés, 8/A. § (1) bekezdése valamint a 15. §
(1) bekezdései alapján a Gyomaendrőd, Pásztor János utcában lévő 2178/4 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület
megnevezésű, 3773 m2 területű, az önkormányzat kataszteri nyilvántartásában forgalomképtelen törzsvagyont
képező közterület ingatlanból kivonja a telekalakítással létrejövő mintegy 945 m2 nagyságú beépítetlen területet és
azt forgalomképes üzleti vagyonná minősíti.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a minősítésre hozott döntés
alapján vezettesse át az újonnan létrejövő ingatlan adatait Gyomaendrőd Város Önkormányzata kataszteri
nyilvántartásában.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
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"Pályázati kiírás "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Pásztor János utcában lévő 2178/4
hrsz.-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanból telekalakítással létrejövő forgalomképes, mintegy 945 m2
nagyságú terület értékesítésére nyílt pályázati pályázatot hirdet az alábbi kiírás alapján.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
a Gyomaendrőd, Pásztor János utcában lévő 2178/4 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű
ingatlanból telekalakítással létrejövő mintegy 945 m2 nagyságú terület egyfordulós nyilvános értékesítésre
I. Pályázati Felhívást kiíró megnevezése és székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Telefon: +36-66/386-122
Képviseli: Toldi Balázs polgármester
e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu
II. A pályázati eljárásba részt vehet:
1. Természetes személy,
2. Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1)
pontjában meghatározott átlátható szervezet,
3. Több társaság vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos magyar jogszabályok értelmében ingatlan
tulajdonjogát megszerezheti.
Magánszemélyek a személyi okmányaikkal igazolhatják magukat.
Cégek esetében az aláírásra jogosult, vagy érvényes meghatalmazással rendelkező vehet részt a pályázati
eljárásban. Az aláírási címpéldány eredeti példányát, a 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási
címpéldányt és a cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozatot, melyet az eredeti okirat bemutatásával kell igazolni.
A pályázati eljárásban kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az
előleg letétbe helyezésre került.

III. Nettó fajlagos induló ár: 2.000,- Ft/m2 .
IV. Az ingatlan leírása
Helyrajzi szám

Az ingatlan főbb adati, jellemzői, egyéb megjegyzés
Gyomaendrőd, Pásztor János utca a kézi autómosó mögött lévő terület. Megjelölése kivett,
beépítetlen terület. Az ingatlanból értékesítésre kijelölt telekalakítással létrejövő terület
2178/4 hrsz.-ú ingatlan
2
megosztásával jön létre nagysága mintegy 945 m . A terület nincs ellátva közművel, a Pásztor János utcáról
biztosított a bekötés.
Az ingatlan per, teher és igénymentes.
V. A szabályozási terv előírásai
A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján a megosztásra kerülő
ingatlanra az „Ev" jelű erdőterületek építési övezet előírásai vonatkoznak. A telekalakítási eljárás során létrejövő új
területen épületek, építmények elhelyezéséhez szükséges a szabályozási terv építési övezet előírásainak a
módosítása.
VI. Pályázót terhelő kötelezettségek
A nyertes pályázót terhelik a telekalakítási eljárás és szabályozási terv során felmerülő összes költség.
VII. A pályázat benyújtásának
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1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, Városüzemeltetési Osztály (Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
2. Módja: Az ajánlattevők ajánlataikat zárt borítékban legalább 2 példányban aláírva, postai úton, személyesen vagy
meghatalmazott útján nyújthatják be. Az ajánlat 1 példányát minden oldalon aláírva, "eredeti" megjelöléssel kell
ellátni. A borítékon fel kell tüntetni „Pásztor János utcában lévő területrész értékesítésre" szöveget.
3 Ideje: 2017. április 28. 1000 óra.
VIII. Pályázati biztosíték
1. A meghirdetett ingatlanra 190.000,- Ft pályázati biztosíték utalását el kell indítani az Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 számlára, és annak bizonylat másolatát az ajánlatához kell
csatolni.
2. A pályázati eljárás során azon ajánlattevők, akik nem nyertek, azoknak a befizetett előleg visszautalásra kerül, az
eredmény megállapítását követő 3 napon belül. A nyertes ajánlattevő döntése alapján szintén kérheti az előleg
visszautalását, vagy annak beszámítását a vételárba.
3. Nem jár vissza a biztosíték, ha a pályázati kiírás szerint az a megkötött szerződést biztosító
mellékkötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát
visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.
IX. Ajánlati kötöttség, az eltérés joga
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ajánlatát 30 napig tartja. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége a felhívásban
megjelölt ajánlattétel beadási határidő lejártával kezdődik. Az ajánlattevő ajánlatát e határidő lejártáig módosíthatja
vagy visszavonhatja. Az ajánlattevő az ajánlatához a versenyeztetési eljárás nyertese megállapításának időpontjától
számított 30 napig kötve van.
2. Az ajánlattevő, a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig az ajánlatát bármikor visszavonhatja.
X. Pályázati ajánlat
A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:
1. a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
2. a vételár összegére,
3. az ajánlati kötöttségre vonatkozóan
4. a telekalakítási eljárás és szabályozási terv során felmerülő összes költség viselésére.
XI. A pályázati anyagok beérkezése, felbontása
A határidőben beérkezett pályázatok felbontásán a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
Osztály kijelölt tagjai vesznek részt.
XII. Az ajánlatok bontásának helye, és időpontja
1. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme (Gyomaendrőd, Selyem út 124.), 2017. április 28. 1000
óra.
2. Ajánlatkérő a pályázati kiírásban szereplő feltételek szerint értékeli ajánlattevők ajánlatát. Az ajánlat akkor
tekinthető érvényesnek, ha úgy az ajánlat, mint az ajánlattevő a fentiekben leírt követelményeknek megfelel és az
ajánlattevő az ajánlatához csatolta az előírt mellékleteket, illetve elfogadó nyilatkozatában a pályázat feltételeinek
elfogadásáról nyilatkozott.
XIII. Pályázatok értékelése, elbírálása
1. A pályázatokat Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete bírálja el. A pályázat nyertese az,
aki Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő - testülete döntése alapján a kiírásban foglalt szempontok és az
önkormányzat tulajdonosi érdekeinek összességében a legmegfelelőbb ajánlatot tette. Az induló árnál alacsonyabb
ajánlatot nem lehet tenni.
2. A pályázati eljárás a beérkezett érvényes pályázatok ismeretében Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő – testülete a soron következő ülésén hozza meg a döntését.
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy pályázatok ismeretében – akár indokolás nélkül
is – az eljárást eredménytelennek minősítse.
XIV. Szerződéskötés feltételei
1. A pályázat nyertese a záradékolt telekalakítási eljárás jogerőre emelkedéséről történő értesítést követően 15
napon belül szerződést köt.
2. Vételár megfizetése: Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
3. A szerződéskötés egyéb feltételei:
4. Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőben – meghiúsul,
vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a
kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő pályázóval – azonos feltételek
mellett – szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni.
5. A nyertes pályázó helyébe lépő pályázóval csak akkor köthető szerződés, ha
a) a pályázati kiírás erre lehetőséget adott, továbbá
b) a pályázat eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt ajánlattevőt erről külön értesítették, továbbá
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c) a szerződésnek a kiíró által történő – a 4. pontban foglalt okok miatti – felmondása vagy attól történő elállása
esetén a szerződéskötéstől számított 6 hónap még nem telt el.
XV. Egyéb információk
1. A pályázat eredménye az elbírálást követően 7 munkanapon belül írásban kerül közölésre, valamennyi
ajánlattevővel.
2. A pályázat felhívás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján (www.gyomaendrod.hu), a Gyomaendrődi
Hírmondó írott sajtóban, illetve más internetes portálokon.
3. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
Osztályán lehet kérni munkanapokon 800 és 1400 között. Az ingatlan a helyszínen előre egyeztetett időpontban
megtekinthető.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI
SZAKVÉLEMÉNY

A Gyomaendrőd, Pásztor János utca 2178/4 hrsz.-ú ingatlanból telekalakítással létrejövő területrész
becsült forgalmi értékének megállapításáról

Készült: 2017. március 3.

Készítette:

Csényi István
Ingatlanforgalmi szakértő
Törzslap száma: 72/07/1999

2
I. ÉRTÉKLAP

A Gyomaendrőd, Pásztor János utca 2178/ 4 hrsz.-ú ingatlanból telekalakítással létrejövő területrész
értékesítéséhez megállapított fajlagos becsült forgalmi érték

2.000 Ft, azaz: Kettőezer Ft/m2.

Az értékmeghatározás részletezését a szakvélemény tartalmazza. A fenti, reálisan becsült piaci alapú
forgalmi érték kiindulásként szolgál bármely vagyonérték megállapításához.

Az értékbecslés jelen időszakra vonatkozik. Későbbi felhasználás esetén az új érték nem számítható az
inflációs rátával növelt összeggel, az értékbecslést ez esetben aktualizálni kell.

Gyomaendrőd, 2017. március 3.

3
II. AZ INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKE
I.

Előzmények, helyszíni szemle

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője ( 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám )
megbízást adott arra, hogy a Gyomaendrőd, Pásztor János utcában lévő 2178/4 hrsz.-ú ingatlan
területéből telekalakítással létrejövő területrész becsült forgalmi értékéről készítsek ingatlanforgalmi
szakértői véleményt. Az értékbecslés célja: a telekrész értékesítése előtt a becsült forgalmi érték
meghatározása. A területek hasznosítása Képviselő - testületi hatáskörben hozott döntés alapján
történik.
A Rautóth Centrum Kft. kérelmet nyújtott be a Képviselő-testület felé. A társaság autómosót
üzemeltet a Pásztor János utca 43. szám alatt, a MOL üzemanyagtöltő állomás mögött. A mosó
szolgáltatását bővíteni kívánják nagyobb méretű járművek részére új mosóállás építésével. Ezért a
társaság az autómosó mögött lévő önkormányzati tulajdonú 2178/4 hrsz.-ú beépítetlen terület
megnevezésű, 3773 m2 nagyságú területből 6 – 10 méter szélességű részt kíván megvásárolni, amely a
digitális térképen mért adatok alapján mintegy 220 - 370 m2-t tesz ki. A pontos területnagyságot
földméréssel lehet meghatározni.
A társaság a jelenlegi kézi autómosóhoz 2002. évben Gyomaendrőd Város Önkormányzatától
vásárolta meg a 800 m2 nagyságú területet 1.500,- Ft/m2 összegben.
Az ingatlant helyszíni szemrevételezés útján a TEGOVOFA irányelveit figyelembe véve értékeltem.
Vizsgáltam az ingatlan elhelyezkedését, megközelíthetőségét, környezetét.
A becsült értéket Gyomaendrődőn a közelmúltban történt telekértékeseket figyelembe véve
határoztam meg.
Az önkormányzati kataszterben a 2178/4 hrsz.-ú ingatlan köztér megnevezéssel került felvételre,
amely a törzsvagyon részét képezi és forgalomképtelen.
Az ingatlan nyilvántartási adatai
Az ingatlan elhelyezkedése:
Helyrajzi szám:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Terület nagysága:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:

Gyomaendrőd, Pásztor János utca
2178/4
1/1
Kivett
3773 m2
Beépítetlen terület
Tehermentes

II. Az ingatlan leírása
Az ingatlan a gyomai településrészen a Pásztor János utcában a Rautóth Centrum Kft. által
üzemeltetett kézi autómosó mellett található, amely szabálytalan háromszög alakban a Pásztor János
utca 2. szám alatti lakóingatlan vonaláig ér. Az ingatlan közterületként funkcionál. Az ingatlanra a
közmű rácsatlakozások biztosítottak.
A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján az
ingatlanra az „Ev” jelű erdőterületek építési övezet előírásai vonatkoznak, melyek az alábbiak.
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Erdőterületek
16. § (1) Ev jelű építésügyi szempontból védelmi rendeltetésű erdőterületen épület nem építhető.
Védelmi rendeltetésű erdőterületen csak az erdő rendeltetésének megfelelő építmények (vadetető,
vadász les, kilátó, turistaút, pihenőhely, tanösvény, stb.) helyezhetők el.
(2) Eg jelű építésügyi szempontból gazdasági rendeltetésű erdőterületen 10 ha-t meghaladó
területnagyságú telken 0,5%-os beépítettséggel az erdő rendeltetésének megfelelő épületek
elhelyezhetők, szabadon állóan, legfeljebb 4,5 m-es építménymagassággal. Sajátos funkció esetén - a
műszaki szükségességnek megfelelően - igényelt nagyobb építménymagasságot elvi engedélyezési
eljárás keretében tisztázni szükséges.
(3) Ee jelű építésügyi szempontból egészségügyi-szociális, turisztikai rendeltetésű erdőterületen 10 hat meghaladó területnagyságú telken 5%-os beépítettséggel a turizmust, a rekreációt, a szabadidő
eltöltést, továbbá a természetvédelmi ismeretterjesztést szolgáló épületek helyezhetők el, szabadon
állóan, legfeljebb 4,5 m-es építménymagassággal. Kilátó építés esetén az építménymagasságot és a
tájképi megjelenést elvi engedélyezési eljárás keretében tisztázni szükséges. Az erdőterületen épület
elhelyezése esetén a keletkező szennyvizek ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni kell.
(4) Erdőterületen épület, építmény elhelyezése csak az erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló jogszabályokkal összhangban történhet.
A szabályozás korlátozza az autómosó bővítéséhez a területértékesítést. Az értékesítés abban az
esetben lehetséges, ha a hivatkozott építési szabályozás módosításra kerül.
Gyomaendrőd Város Főépítészével történt egyeztetés alapján a Rautóth Centrum Kft. az alábbiakban
részletezettek szerint tud területet vásárolni a fejlesztési elképzelési megvalósításához.
1. A Rautóth Centrum Kft. Gyomaendrőd Város Önkormányzatától vásárol területet. Ehhez
szükséges a helyi építési szabályozás módosítása. Ebben az esetben azonban meg kell
vásárolnia a 2937/7 hrsz.-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan északi határvonaláig
terjedő területrészt az értékbecsléshez mellékelt helyszínrajzon feltüntetett módon, amely kb.
945 m2. A szabályozás módosításával megszüntethető a 2937/7 hrsz.-ú ingatlan osztott övezeti
besorolása (erdőterület és kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezet).
2. A szomszédos 2937/7 hrsz.-ú ingatlanból vásárol területrészt, vagy annak egészét is
megveheti.
Megvizsgáltam a Békés Megyében elérhető ingatlanforgalmazó és kereskedelmim bankok által
eladásra hirdetett fejlesztési területek árait. Gyomaendrődről megfelelő összemérhető adat nem áll
rendelkezésre.
Település

Telek nagysága, egyéb jellemzője

Orosháza, Dobozi út

17.000 m2, fejlesztési terület, nincs
közmű
10.288 m2, fejlesztési terület, teljes
közmű rendelkezésre áll
4.400 m2, fejlesztési terület, áram és
viziközmű rendelkezésre áll
22.306 m2, lakóövezeti telek

Orosháza, Csorvási út
Gyula
Sarkad

Hirdetési ár Ft
34 millió

Fajlagos ár
Ft/m2
2.000

30 millió

2.916

5,89 millió

1.338

48,99 millió

2.196

A rendelkezésre álló adatok alapján a kiinduló fajlagos forgalmi értéket 2.000 Ft/m2 összegben
határoztam meg.

5
A beépítetlen terület (építési telek, művelés alól kivont, beépítetlen terület) értékkorrekció-szorzó
értékének meghatározása.
Sorszám

Megnevezés

1

Jogi szempontból eredő
Eltérés
Alternatív hasznosítás
lehetőségéből eredő lehetőségek
Építési szempontból származó
0,9
eltérések

2
3

4
5

6

7

Használati szempontból eredő
eltérés
Környezeti adottságokból
Származó eltérés

Infrastruktúra ellátottságának
különbözőségéből származó
eltérés
Egyéb lényegesnek ítélt
szempont
Az értékelési szempontok
Összevont számtani átlaga

A fajlagos értéktől
való eltérés
Korrekciós tényező
1.

1,1

A fajlagos értéktől
való eltérés
Korrekciós tényező
2.

Megjegyzés az
eltérés tartalmára
vonatkozóan

A helyi építési
szabályozást
módosítani kell, a
jelenlegi korlátozás
miatt

Főútvonal közelsége,
a MOL
üzemanyagtöltő
állomás,
szolgáltatást
vásárlók vonzó
hatása

1,00

Korrigált fajlagos telekár: 2.000 Ft/m2.
A becsült forgalmi érték meghatározása hozamszámítással nem lehetséges mivel ezen a részen üres
telek bérbeadása nem jellemző.
III. Értékbecslés
Az ingatlan értékét az érvényben lévő jogszabályok és a kialakult, elfogadott nyugat – európai,
valamint a hazai szakmai gyakorlat szerint:
Az ingatlan értékét
Forgalmi értéke alapján kell megállapítani.
A forgalmi értékét befolyásolja:
 A település jellege,
 A településen belüli fekvés,
 Az elhelyezkedés,
 A megközelíthetőség,
 Az infrasruktúra,
 A beépíthetőség,
 A környezetvédelem,
 A műszaki kialakítás,
 Az állag és állapot,
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 A hasznosíthatóság,
 Az újraelőállítási költségek,
 A várható hozam,
 A kereslet – kínálat, stb.
Értéknövelő tényező:
-

Főútvonalhoz közeli elhelyezkedése.
A MOL üzemanyagtöltő állomás, szolgáltatást vásárlók vonzó hatása.

Értékcsökkentő tényező:
- A terület jelenlegi beépítési és hasznosítási korlátozása.
IV. Összefoglalás
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám)
alapján elvégeztem az
a Gyomaendrőd, Pásztor János 2178/4 hrsz.-ú ingatlanból telekalakítással létrejövő területrész
fajlagos becsült érték meghatározását
A rögzített adatok, számítások alapján az ingatlan területrész fajlagos becsült forgalmi értéke kerekítve
a településen, az ingatlanpiaci helyzet alapján és az árak figyelembevételével:
2.000 Ft/m2, azaz: Kettőezer forint/m2.
V. Záradék
Jelen értékbecslési szakvélemény a Rautóth Centrum Kft. kérelméhez készült, amely csak és kizárólag
erre a célra használható fel.
A megállapított becsült forgalmi érték nem tartalmazza az általános forgalmi adót.
Az értékelési bizonyítvány egészként kezelendő, abból részletet kivenni, és azt önállóan értelmezni
nem lehet.
A jelen érték forgalmi érték megállapítás fél évig érvényes.
Az ingatlant, mint tiszta tulajdonú forgalomképes és a már részletezett terhekkel értékeltem az
értékbecslés időpontjában megismert állapotban.
Az átadott iratok tanulmányozásán túlmenően jogi természetű vizsgálatot (jogcím, vagyonjogok
érvényessége, stb.) nem folytattam. Az ingatlan forgalomképességének jogi eredetű korlátozásáról
nincs tudomásom.
Az értékelés a tények és adatok objektív mérlegelése, valamint a szakmai előírások és etikai normák
betartása mellett készült.

Gyomaendrőd, 2016. március 9.

Csényi István

7

9

A megvásárolni kívánt 6-10 m
szélességű területrész

10

Önk-i ingatlanból az
építési szabályozás
alapján szükséges
értékesítendő terület

~ 944,9400 sq in
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. március 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Hozzájárulás a Gyomaendrődi Futball Club pályázatához
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) a látvány-csapatsportok támogatása program (TAO) keretében 2017.
évben is meghirdeti az amatőr labdarúgó-létesítmények (labdarúgópályák, öltözők, kiszolgáló létesítmények)
építését, felújítását támogató pályázatát. A Gyomaendrődi Futball Club, az elmúlt évekhez hasonlóan a 2017/2018as évre kiírt pályázaton is szeretne indulni, hozzájárulva ezzel az – Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
tulajdonában lévő – Erzsébet ligeti pálya korszerűsítéséhez.
A Magyar Labdarúgó Szövetség Békés Megyei Igazgatósága minden évben – kötelezően – elvégzi a labdarúgó
pályák hitelesítési vizsgálatát, amely elemzi a létesítményhez tartozó kiszolgáló helyiségek számát és annak
minőségét is. Az engedélyezési eljárás során – már több ízben is – kifogásolták, hogy az Erzsébet ligeti pályán nincs
megfelelő számú női-, férfi-, és akadálymentesített mellékhelyiség, amely az engedélyezés egyik feltétele.
A hitelesítési előírásokon túl, fontosnak tartjuk, hogy a gyomai sportpályán megjelenők – sportolók, szurkolók, diákok
– minél magasabb színvonalú kiszolgálását ilyen létesítmények létrehozásával is
.
A Gyomaendrődi Futball Club elkészíttette az előzetes terveket, melyet az előterjesztés mellékleteként csatoltunk. A
kialakítandó mellékhelyiségek a meglévő épület mellett helyezhetők el, egy teljesen új, de csatlakozó épületrészként.
A pályázat megvalósulásának egyik feltétele az, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő Testülete
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Gyomaendrődi Futball Club az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 1099
hrsz. alatt nyilvántartott és természetben 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 1. szám alatt található ingatlanon, a
társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-ában foglalt, a látvány-csapatsport
támogatására szolgáló adókedvezmény igénybevételével építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházást és
felújítást végezzen.
Nyertes pályázat esetén a sportszervezet (Gyomaendrődi Futball Club) a beruházás és felújítás Önkormányzati
tulajdonba kerülését követően a fenntartási költségek viselése ellenében/mellett beruházás esetében 15 (tizenöt)
éves, felújítás esetében 5 (öt) éves határozott időtartamon keresztül térítésmentesen használja.
Amennyiben a Képviselő-testület a hozzájárulását adja pályázathoz, akkor a határozati javaslatban szereplő kötött
szövegezésű nyilatkozatot kell tennie.
A TAO program keretében végrehajtandó tárgyi eszköz beruházás 30 %-os önerő biztosítását igényli a pályázótól. A
Gyomaendrődi Futball Club részére a pályázatokhoz korábban az Önkormányzat biztosította az önerőt. A részletes
költségtervekről egy későbbi testületi ülésen tudunk beszámolni. A nyilatkozat kiadása költségvetési kiadást érintő
kötelezettség vállalást nem keletkeztet.
Az önkormányzat kataszteri nyilvántartásában az 1099 hrsz.-ú sporttelep megnevezésű ingatlan a törzsvagyon
részét képezi, amely korlátozottan forgalom képes.
Az ügyben Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdési alapján a Képviselő –
testület jogosult dönteni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalását, és a határozati javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
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"Hozzájáruló nyilatkozat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Gyomaendrődi
Futball Club az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 1099 hrsz. alatt nyilvántartott és természetben 5500
Gyomaendrőd, Erzsébet liget 1. szám alatt található ingatlanon, a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény 22/C. §-ában foglalt, a látvány-csapatsport támogatására szolgáló adókedvezmény igénybevételével
építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházást és felújítást végezzen.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati eljáráshoz az alábbi szövegezésű
nyilatkozatot adja ki.
„NYILATKOZAT
- építési engedély köteles beruházások tárgyában Alulírott Toldi Balázs, mint Gyomaendrőd Város Önkormányzata (cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.; a
továbbiakban: „Önkormányzat”) polgármestere a jelen nyilatkozat aláírásával az alábbi kijelentéseket és
kötelezettségvállalásokat teszem:
Kijelentem, hogy az Önkormányzat hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Gyomaendrődi Futball Club (székhely: 5500
Gyomaendrőd, Erzsébet liget 1. ; képviselő: Vinkovics Attila elnök; a továbbiakban: „Sportszervezet”) az
Önkormányzat kizárólagos, 1/1-ed arányú tulajdonában álló 1099 hrsz. alatt nyilvántartott és természetben 5500
Gyomaendrőd, Erzsébet liget 1. szám alatt található ingatlanon (a továbbiakban: „Ingatlan”) a társasági adóról és
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: „Tao. tv.”) 22/C. §-ában foglalt, a látvány-csapatsport
támogatására szolgáló adókedvezmény igénybevételével építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházást és
felújítást végezzen.
Kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy a Tao. tv. 22/C. § (6a) bekezdése alapján, amennyiben az építési
engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás és felújítás az Önkormányzat törzsvagyonának részét képező
ingatlanon valósul meg és a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül az Önkormányzat és a
Sportszervezet között a beruházás értékéről szóló megállapodás megkötésre került, abban az esetben az építési
engedélyhez kötött beruházás és felújítás a megállapodás alapján az Önkormányzat tulajdonába kerül.
A jelen nyilatkozat aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy a Sportszervezet a
Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: „MLSZ”) által jóváhagyott sportfejlesztési programjának, a látványcsapatsport támogatására, a támogatások felhasználására és ellenőrzésére vonatkozó jogszabályoknak és az
Ingatlan eredeti sportcélú rendeltetésének megfelelően, az Ingatlant a beruházás és felújítás Önkormányzati
tulajdonba kerülését követően a fenntartási költségek viselése ellenében/mellett beruházás esetében 15 (tizenöt)
éves, felújítás esetében 5 (öt) éves határozott időtartamon keresztül térítésmentesen használja.
A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem és kötelezettséget vállalok arra, hogy az Ingatlanon harmadik személynek
nem áll fenn olyan joga és ilyen jogot az Önkormányzat nem is létesít, amely korlátozná vagy kizárná a
Sportszervezetet abban, hogy az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházást és felújítást megvalósítsa, és
azt a fent említett beruházás esetében 15 (tizenöt), illetve felújítás esetében 5 (öt) éves határozott időtartamon belül
korlátozásoktól mentesen használja.
A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az Önkormányzat képviseletére jogosult vagyok, a szükséges
felhatalmazásokkal rendelkezem és az Önkormányzat a jelen nyilatkozat kiállításához szükséges testületi
döntéseket a jogszabályokkal összhangban a Sportszervezettel megkötendő megállapodásra is kiterjedő hatállyal
meghozta, és amelynek megkötésére és betartására az Önkormányzat a jelen Nyilatkozat aláírásával is
kötelezettséget vállal.
Kelt: Gyomaendrőd, 2017. március …….

___________________
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
Polgármester”
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges
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jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. március 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz.
Az adomány célja, az Alapítvány alapító okiratában rögzített tevékenység, közhasznú cél megvalósítása. Az
Országos Mentőszolgálat korszerű európai színvonalon történő működésének támogatása.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 4. pontja értelmében a Képviselőtestület hatáskörében nem ruházható át az alapítványi forrás átadása, átvétele. Fentiek értelmében javasoljuk, hogy
a Képviselő-testület hagyja jóvá a támogatás nyújtását az alapítvány részére. A támogatás forrásául Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017 (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. §-ában
meghatározott Polgármesteri Alap 700.000,-Ft-ot javasoljuk.
Az Alapítvány részére 30.000,-Ft támogatás jóváhagyását javasoljuk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni a döntési javaslatot elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére nyújtott
30.000,-Ft, azaz Harmincezer Forint támogatást jóváhagyja. A támogatás forrása a 7/2017 (II. 21.) önkormányzati
rendelet 6. §-ában meghatározott Polgármesteri Alap. A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert
valamennyi jognyilatkozat megtételére és aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. március 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Bethlen Gábor Alap 2017. évi „Testvér-települési programok és
együttműködések
Kürtiné Erdősi Klára, Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. nyílt pályázatot hirdetett a Bethlen Gábor Alap 2017. évi „Nemzetpolitikai célú
támogatások” előirányzat terhére, testvér-települési programok és együttműködések megvalósítása érdekében.
A pályázat célja: Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal
való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata
megerősítésének támogatása a testvér-települési együttműködések erősítése útján.
A pályázati felhívás tárgya:
Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar kapcsolatok ápolását és
fejlesztését célzó testvér-települési programok és együttműködések támogatása. Ezen belül:
·
meglévő együttműködések kölcsönös fejlesztése magyarországi önkormányzatok és Szlovákia, Ukrajna,
Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria önkormányzatai között,
·
a tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb gyakorlatok átadása,
·
a magyar történelemhez kapcsolódó események és a nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó közösen
megvalósítandó programok támogatása,
·
a testvér-településeken működő oktatási és nevelési intézmények együttműködésének támogatása, a kulturális
örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző tevékenységek megvalósítása
·
új testvér-települési kapcsolatok kiépítése.
Támogatható kiadások: A programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó anyagbeszerzés,
szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai)
Igényelhető támogatás: Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 500.000 forinttól
2.500.000 forintig terjedhet.
A támogatási keretösszeg 200.000.000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a
Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melyet egy összegben folyósít a Támogató.
A finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása mellett utólagos beszámolási kötelezettséggel.
A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.
A pályázat megvalósítására vonatkozó határidők:
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31.
Megvalósítási időszak: 2017. május 1. – 2018. április 30.
Elszámolási határidő: a támogatottnak a program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2018.
május 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer
(NIR) segítségével.
A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR segítségével.
A fentiek alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a nemzeti öntudat erősítése,
testvértelepülési program megvalósítása érdekében. A program során 40 fős nagyenyedi delegációt látunk vendégül
augusztus 17.-augusztus 20. között.
Az ideérkező delegációnak 18-án irányított programokat szerveznénk a Reformáció 500 keretében, valamint
bemutatásra kerülnének a helyi turisztikai lehetőségek. Augusztus 19-i Nemzetközi Halfőző Versenyen a nagyenyedi
Bethlen Gábor Kollégium és a gyomaendrődi Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközép Iskola és
Kollégium csapata is részt vesz, illetve a kísérőrendezvényen a meghívott művészeti csoportok fellépését is
megtekinthetjük.A hétvége hátralévő részében sport-, művészeti, vallási és kulturális programokat szerezünk az
idelátogató csoportnak.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.
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Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Bethlen Gábor Alap 2017. évi „Testvér-települési programok és együttműködések"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Bethlen Gábor Alap 2017. évi
„Testvér-települési programok és együttműködések” c. pályázati felhívásra 2017. augusztus 17 -2017. augusztus 20.
között megrendezendő Gyomaendrőd-Nagyenyed testvérvárosi program megvalósítása céljából, maximum
2.500.000 Ft-os keretösszegig.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges intézkedések
és jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 03. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. március 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

EFOP-4.1.8-16 pályázat A könyvtári intézményrendszertanulást segítő
infrastrukturális fejlesztése
Kürtiné Erdősi Klára
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a könyvtári intézményrendszer keretében megvalósuló, az egész életen át
tartó tanulást támogató infrastrukturális fejlesztések megvalósítására pályázati felhívást tett közzé, melynek címe „A
könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” (EFOP-4.1.8-16).
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd Ft, a támogatott
kérelmek várható száma 16-400 db.
A projekt keretében önállóan támogatható tevékenységek:
1. tevékenységtípus: Az intézmények egész életen át tartó tanulást támogató feltételeinek fejlesztése céljából, a
fejlesztés helyszínéül szolgáló tanulási, kreatív foglalkoztató, oktatási célú terek valamint audiovizuális ismeretek
tanulására alkalmas helyiségek tereinek kialakítása, szükség esetén szabadtéri oktatási célú tér, terek kialakítása,
ehhez kapcsolódóan belsőépítészeti kialakítások, a tanulási folyamatokhoz szükséges kiszolgáló helyiségek (pl.
mosdó, öltöző stb.) infrastrukturális kialakítása, épületbővítés.
2. tevékenységtípus: Az intézmények tanulási feltételeinek fejlesztése céljából, a fejlesztés helyszínéül szolgáló
meglévő tanulási, kreatív foglalkoztató, oktatási célú terek valamint audiovizuális ismeretek tanulására alkalmas
helyiségek tereinek átalakítása, meglévő helyiség korszerűsítése, ehhez kapcsolódóan belsőépítészeti kialakítások,
a tanulási folyamatokhoz szükséges kiszolgáló helyiségek (pl. mosdó, öltöző stb.) infrastrukturális fejlesztése,
épületbővítés.
3. tevékenységtípus: Könyvtárbusz fejlesztés
4. tevékenységtípus: Digitális laborok kialakítása és kompetencia- és készségfejlesztést támogató
szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó eszközök beszerzése a különböző életkori sajátosságoknak megfelelően.
5. tevékenységtípus: A könyvtári IKT eszközök fejlesztése: szerver, képernyő, nyomtató, szoftver, számítógép
(használói- és munkaállomás), laptop, projektor, interaktív térkép, érintőképernyős konzol, LCD-panelek, valamint
indokolt esetben az informatikai pont(ok)hoz vagy részlegekhez szorosan kapcsolódó egyéb IKT-eszközök.
Önkiszolgáló kölcsönzéshez kapcsolódó IKT eszköz és szoftver RFID rendszer kialakításához szükséges IKT és
szoftver. Monitor, szkenner, digitális kamera, külső háttértároló, Wifi- router és egyéb kisértékű IKT eszköz.
A 3. és 4. tevékenységtípus csak megyei könyvtár számára választható.
Választható önállóan támogatható tevékenységek:
6. tevékenységtípus: A könyvtári terekben oktatási és foglalkoztatás jellegű tevékenységhez kapcsolódó bútorok és
eszközök beszerzése.
7. tevékenységtípus: Fogyatékkal élők egész életen át tartó tanulását támogató könyvtári infrastruktúra fejlesztése,
kialakítása az alább felsoroltak közül legalább két eszköz vagy szoftver eszköz beszerzése:
- Hangostérkép indukciós hurok
- Optikai segédeszközök, mechanikus segédeszközök, elektronikus segédeszközök, induktív hurkos rendszerek. A
fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő egyéb eszközök.
A projekt megvalósítására az 1., 2. és 3. tevékenységtípusok esetében 9-24 hónap, míg a 4. és 5.
tevékenységtípusok esetében 9-18 hónap áll rendelkezésre.
A fejlesztéssel érintett ingatlannak rendezett tulajdoni viszonyokkal kell rendelkezni.
A fejlesztés megvalósításával az alábbi számszerűsíthető eredményeknek kell megvalósulniuk.
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Indikátor
Eredmény
Fejlesztett
1 db
informális, nem
formális tanulást
szolgáló terek
száma
A
korszerű 10.000 fő
kulturális
feletti
intézményekben településen
informális, nem minimum
formális tanulási 300 fő/év
programban
résztvevők
száma
A fenntartási időszak a projekt befejezésétől számított 5 évig tart, továbbá a fenntartási időszak alatt vállalni kell
évente minimum 3 nem formális tanulási program megszervezését és lebonyolítását.
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. 03. 10. – 2019. 03. 10. között van lehetőség, a pályázatok elbírálása az
alábbi értékelési szakaszokban történik:
1. szakasz: 2017.03.10. – 2017.04.17.
2. szakasz: 2017.04.21. – 2017.10.21.
3. szakasz: 2017.10.27. – 2018.02.24.
4. szakasz: 2018.03.02. – 2018.08.29
5. szakasz: 2018.09.04. – 2019.03.10.
Az igényelhető támogatás összege 5-120 millió Ft között lehetséges, a következő megkötéssel:
1. tevékenységtípus: 5-20 millió Ft
2. tevékenységtípus: 5-20 millió Ft
3. tevékenységtípus: 50-80 millió Ft
4. tevékenységtípus: 30-40 millió Ft
5. tevékenységtípus: 5-20 millió Ft
A támogatás mértéke a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a.
A fentiekben ismertetett pályázati felhívásra Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Határ Győző Város Könyvtár
fejlesztése érdekében nyújthat be pályázatot, az 1., 5., 6., 7-es prioritások vonatkozásában. A projekt keretében
lehetőség nyílik a könyvtár épületében digitális oktatási terem belső átalakításokkal történő kialakítására, valamint a
szükséges informatikai eszközök (laptopok, tabletek, okostábla, projektor, érintőképernyős monitor, valamint a
szükséges hálózati rendszer), valamint új bútorok beszerzésére, a szükséges akadálymentesítési tevékenység
elvégzésére, akadálymentes mosdó kialakításra.
Az 1-es tevékenységtípus esetében pályázni csak tisztázott tulajdonviszonyok esetében: saját ingatlanon, vagy a
pályázati felhívásnak megfelelő tulajdonosi hozzájárulás birtokában van lehetőség. A Fő út 230. szám alatti
tulajdonba vételét önkormányzatunk kezdeményezte az MNV Zrt-nél. Kérelmünkre az MNV Zrt azt a választ adta,
hogy megpróbálják felgyorsítani a tulajdonba adási folyamatot, és a fejlesztendő ingatlan a pályázat benyújtásáig
remélhetőleg a tulajdonunkba kerülhet.
Amennyiben a pályázat benyújtásáig az ingatlan tulajdonviszonyainak rendezése nem zárul le, akkor a projekt
keretein belül megvalósítandó digitális oktató terem infrastrukturális fejlesztései nem lesznek elszámolhatóak. Ez
esetben csak az 5., 6., 7., prioritások vonatkozásában tudunk az oktató terem kialakításához szükséges informatikai
eszközök és bútorok beszerzésére pályázni, maximum 20 millió forint összegig.
Fentiek figyelembevételével alternatív határozati javaslatot állítunk össze a pályázat benyújtására vonatkozóan.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
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"Komplex könyvtár fejlesztés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be A könyvtári
intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című, EFOP-4.1.8-16 számú pályázati
felhívásra, Tanulási terek kialakítása a Határ Győző Városi Könyvtárban címmel, digitális oktatóterek
kialakítása, infrastrukturális fejlesztése, valamint a kapcsolódó informatikai eszközbeszerzés megvalósítása
érdekében, 40 millió Ft keretösszegig, 100 %-os támogatási intenzitás mellett.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 04. 17.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be A könyvtári
intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című, EFOP-4.1.8-16 számú pályázati
felhívásra, Tanulási terek kialakítása a Határ Győző Városi Könyvtárban címmel, digitális oktatóterek
kialakításához kapcsolódó informatikai eszközbeszerzés megvalósítása érdekében, 20 millió Ft
keretösszegig, 100 %-os támogatási intenzitás mellett.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. március 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2017. évi Közbeszerzési Terv
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A jelenleg hatályban lévő Közbeszerzési Szabályzatunk 2.) pontja alapján minden év március 31-ig a Közbeszerzési
Csoport éves összesített közbeszerzési tervet készít, melyet az Önkormányzat Képviselő-testülete fogad el.
A Közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell:
- a közbeszerzéseket tárgy szerinti bontásban,
- a közbeszerzéseket az eljárás rendje szerint csoportosítva,
- a közbeszerzési eljárás típusát,
- lefolytatásának tervezett időpontját,
- a beszerzés becsült értékét.
A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 42. § (1) bekezdése szerint az 5. § (1)
bekezdésében meghatározott ajánlatkérők (Önkormányzatunk az 5. § (1) bek. c) pontja szerinti Ajánlatkérőnek
minősül) a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a
továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről, mely közbeszerzési terv
nyilvános. A (3) bekezdés szerint a közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre
vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő
közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat a
módosításra vonatkozó rendelkezések figyelembe vételével.
Mindezeken felül az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a saját vagy a fenntartója honlapján közzétenni a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul.
A Közbeszerzési Csoport elkészítette a 2017. évi közbeszerzési tervet és a tervben rögzített beszerzési
eljárásokhoz kapcsolódó bíráló bizottságok tervezetét.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"2017. évi Közbeszerzési Terv"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a 2017. évi Közbeszerzési Tervet az alábbiak
szerint:
2017. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV
Intézmény: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2017.
1)
1.
2.
3.

Közbeszerzési eljárás tárgya
Beszerzés megnevezése
Eljárás rendje

Árubeszerzés
Földgázbeszerzés 2017-2018. gázév
Nemzeti
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4.
5.
6.
7.
8.
2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Kbt. 113. § szerint
29.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2017. II. negyedév
2017-2018. gázév

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

Árubeszerzés
Villamos energia beszerzés 2018. évre
Nemzeti
Kbt. 113. § szerint
44.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2017. III. negyedév
2018. évre

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

4)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

Beszerzés megnevezése

3.
4.

Eljárás rendje
Eljárás típusa

5.

Beszerzés becsült értéke

6.

Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

5)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

Beszerzés megnevezése

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

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

Építési beruházás
Belterületi útkarbantartás és útépítés
Nemzeti
Kbt. 115. § szerint
48.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2017. I. félév
2017. május - november
Szolgáltatás megrendelés
Szúnyoggyérítési szolgáltatások a Körös-völgyi
Konzorcium tagtelepülései részére – 2017.
(Tagtelepülések meghatalmazásával, tagtelepülések
nevében eljáró gesztor Gyomaendrőd Város
Önkormányzata)
Nemzeti
Kbt. 113. § szerint
32.000.000.- Ft
(10 Tagtelepülés összesen, ebből Gyomaendrőd
része: 5.500.000.- Ft)
Tagtelepülésenként költségvetési rendeletben
biztosítva
2017. I. negyedév
2017.04.15.-2017.12.31.
Árubeszerzés
Közfoglalkoztatással és zöldterület kezeléssel
kapcsolatos célgépek, gépjármű beszerzése
Nemzeti
Kbt. 113. § szerint
32.000.000.- Ft
BM támogatás és költségvetési rendeletben biztosítva
2017. I. félév
2017. április-december

A 2017. évi közbeszerzési tervet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a .../2017. (...
...) Gye. Kt. számú határozatával jóváhagyta.
Határidők, felelősök:
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Határidő: 2017. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Bíráló Bizottságok kijelölése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a 2017. évi Közbeszerzési Tervben rögzített
beszerzési eljárásokhoz kapcsolódó Bíráló Bizottságokat az alábbiak szerint:
Földgázbeszerzés 2017-2018. gázév
Szakértői feladat
Közbeszerzési és jogi szakértelem
Dr. Varga Imre
Pénzügyi szakértelem
Tóthné Gál Julianna
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem
Blaskó Ivett
Villamos energia beszerzés 2018. évre

Szakértői feladat
Közbeszerzési és jogi szakértelem
Pénzügyi szakértelem
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem

Dr. Varga Imre
Ugrainé Gróf Éva
Blaskó Ivett

Tag neve

Tag neve

Belterületi útkarbantartás és útépítés
Szakértői feladat
Tag neve
Közbeszerzési és jogi szakértelem
Dr. Varga Imre
Pénzügyi szakértelem
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem
Pardi László
Közfoglalkoztatással és zöldterület kezeléssel kapcsolatos célgépek, gépjármű beszerzése
Szakértői feladat
Tag neve
Közbeszerzési és jogi szakértelem
Dr. Varga Imre
Pénzügyi szakértelem
Kocsisné Takács Gabriella
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem
Pardi László
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. március 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Járda felújítási pályázat kiírása I. forduló
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2017. évi költségvetésben 8.000.000 Ft került elkülönítésre járda felújítási pályázat kiírására. A költségvetés
előkészítésekor csak a cél került meghatározásra, a pályázat részletei még nem.
Javaslatunk a pályázati kiírás két fordulóban kerüljön tárgyalásra. Az első forduló alkalmas a pályázati célkitűzések
pontosítására és a pályázati feltételek meghatározására. Az első forduló javaslatai alapján elkészíthető a II. fordulóra
a pályázati kiírás.
Járda felújítási pályázat tervezet tartalmi elemei:
Pályázat célja: a településen található járdák költséghatékony felújítása a lakosság aktív részvételével.
Pályázatban résztvevők köre: Gyomaendrődi lakhellyel rendelkező magánszemélyek
Pályázat menete: az ingatlantulajdonos pályázatot nyújthat be az ingatlana előtt található leromlott beton járda
felújítására, átépítésére. Az Önkormányzat a sikeres pályázók részére építőanyagot biztosítana homokos kavics és
cement formájában. Ezt követően a pályázó a biztosított anyagok felhasználásával elvégzi a felújítást.
Pályázat megvalósítása:
A járda maximális szélessége 1,4 méter lehet. A kiépítendő járda vastagsága min. 10 cm. A beépítendő ágyazat
vastagsága minimum 10 cm. Az Önkormányzat a nyertes pályázóknak az építési anyagokat leszállítja.
A kivitelezés során keletkező beton törmeléket az Önkormányzat díjmentesen elszállítja.
A pályázat megvalósítására 20 nap áll rendelkezésre.
A megvalósítás garanciái: a meg nem valósított pályázatok után a pályázónak visszafizetési kötelezettsége
keletkezik.
A pályázatok beadása: A pályázatok a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig folyamatosan beadhatók papír alapon.
A pályázatok elbírálása: a pályázatok elbírálása átruházott hatáskörben a Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság feladata.
Az előterjesztés mellékletében található pályázati felhívás csak tervezetek, az csak kiindulási pontnak tekinthető. Az
előterjesztés tárgyalása során felvetődő kiegészítések a II. fordulós tárgyalásig átvezetésre kerülnek.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Járda felújítási pályázat I. fordulós elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázati kiírás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
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szavazással dönt.
A Bizottság javasolja Képviselő-testületnek, hogy a járda felújítási pályázatot II. fordulós tárgyalásra találja
alkalmasnak az alábbi kiegészítésekkel:
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 04. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Lakossági járda felújítási támogatása”

Pályázat kódszáma: LJT-2017
2017. március

1. A pályázati konstrukció tárgya, célja
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Képviselő-testülete (a továbbiakban: Pályázat kiíró)
…/2017 (III.30.) Gye. Kt. határozata alapján pályázatot tesz közzé cselekvőképes nagykorú
természetes személyek részére, a település járdahálózatának felújítására.
A pályázattal, a gyomaendrődi lakóhellyel rendelkező cselekvőképes nagykorú természetes
személyek járda felújításhoz szükséges építőanyagokra (homokos kavics és cement)
nyújthatnak be támogatási kérelmet.
A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen a közlekedés és a településkép javítása.
2. A pályázati konstrukció forrása
A támogatás vissza nem térítendő természetbeni támogatás formájában kerül átadásra.
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 8.000.000 Ft.
3. A támogatás igénybevételére jogosultak köre
Jelen pályázati forrásból támogatást az a pályázat beadása előtt létesített gyomaendrődi
lakóhellyel rendelkező cselekvőképes nagykorú természetes személy kaphat, akit a
tulajdonában lévő, Gyomaendrőd közigazgatási területén álló ingatlana előtt leromlott monolit
beton járda található.
4. A támogatható tevékenységek köre
Pályázati támogatás a 3. pontban foglalt ingatlan előtt, közterületen található leromlott járda
felújításához szükséges ágyazó anyag és beton alapanyag átadásával nyújtható.
5. A költségek meghatározásának szabályai
Pályázat kiírója maximálisan 1,4 méter szélességű járda építését támogatja. A kiépítendő járda
vastagsága minimum 10 cm. A beépítendő ágyazat vastagsága minimum 10 cm.
A kivitelezés során keletkező beton törmeléket a Pályázat kiírója díjmentesen elszállítja.
Homokos kavics ágyazat meghatározás:
felújítandó járda hossza * felújítandó járda szélessége * 0,1 = X m3
Beton alapanyag meghatározás:
Homokos kavics: felújítandó járda hossza * felújítandó járda szélessége * 0,1 = X m3
Cement: Homokos kavics * 3 q = X q
6. A pályázattal elnyerhető támogatás
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, melyet a Támogató a Támogatott
címén átad.

7. A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
A pályázatotok benyújtására nyitva álló idő: Folyamatos
A Pályázókat pályázati díj nem terheli.
8. Pályázatok feldolgozása
A benyújtásra került pályázatok a benyújtás sorrendjében folyamatosan kerülnek

feldolgozásra.
A befogadott pályázatok esetében a pályázat hiánytalan benyújtásától számított 30
munkanapon belül, a Pályázat kiíró dönt a pályázatok:

támogatásáról;

tartaléklistára helyezésről;

elutasításáról.
A Pályázókat a döntésről a döntés meghozatalát követő 15 napon belül tájékoztatja. A vissza
nem térítendő támogatásban részesülő Pályázók részére a Támogató Támogatói Okiratot és
Támogatási Szerződést küld.
9. Pályázat megvalósítása
A Pályázónak a pályázat megvalósítására 20 nap áll rendelkezésre. A pályázat
megvalósításáról a pályázónak értesítenie kell a Pályázat kiírót. A pályázat határidőre történő
befejezésének elmulasztása esetén a pályázónak a Támogatási Szerződésben rögzített
kártérítési kötelezettsége keletkezik.
10. A pályázati dokumentumok beszerzésének lehetőségei
A
Pályázati
Felhívás,
a
Pályázati
Útmutató
és
annak
melléklete
a
www.gyomaendrod.hu/civil_palyazatok internet címen, valamint a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán érhetőek el.

Pályázati adatlap
a „Lakossági járda felújítási támogatása” programhoz
Pályázó adatai
Név:

………………………………………………………

Állandó lakcím:

………………………………………………………

Születési hely, idő:

………………………………………………………

Anyja neve:

………………………………………………………

Adóazonosító jel:

………………………………………………………

Pályázó telefonszáma:

………………………………………………………

Pályázatban résztvevő ingatlan címe:………………………………………………………
Felújítandó járda hossza:

………………………………………………………

Felújítandó járda szélessége:

………………………………………………………

Keletkező törmelék mennyisége:

………………………………………………………

Kivitelezést végző személy neve:

………………………………………………………

Nyilatkozat
Alulírott a „Lakossági járda felújítási támogatása” pályázati konstrukció vonatkozásában
kijelentem, hogy a pályázati adatlapon Pályázóként megjelölt természetes személynek:
• nincs lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható
köztartozása (kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést
engedélyezett);
• rendelkezik magyar adóazonosító jellel;
• az adatlapon megadott adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak,
hitelesek.
Tudomásul veszem, hogy
• a kivitelezés a Támogatói Okirat rendelkezésre állásáig nem hajtható végre,
• a pályázat megvalósítását a Támogatási Szerződés aláírásától számított 20 napon belül kell
befejezni.
Kelt: Gyomaendrőd, 2017. …………. hónap ……nap.

………………………………………
Pályázó aláírása

15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. március 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2017. évi útépítési és útkarbantartási terv
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2017. évi költségvetés elfogadását követően megkezdtük a 2017. évi útfelújítási és útkarbantartási terv
előkészítését.
A terv készítése során az alábbi forrásokat vettük alapul:
1.
2.
3.
4.

Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása szakfeladat: 20.000.000 Ft
Felhalmozási kiadások, Kerékpárút felújítása:
17.000.000 Ft
Felhalmozási kiadások, Útfelújítás:
10.000.000 Ft
Felhalmozási kiadások , Parkoló építés:
19.685.000 Ft

A költségvetésben a 2., a 3. és a 4. sor céllal megjelölt. A kerékpárút felújításra elkülönített 17 millió forint a Fő úti
kerékpárút legrosszabb szakaszainak felújítását foglalja magában, az útfelújítás során célként került megjelölésre a
Kenderáztató utca aszfaltozása, míg a parkoló építés esetében a Liget Fürdő előtti és további 4 db parkoló építése
került megjelölésre.
Az elmúlt években kialakult gyakorlat szerint az éves karbantartás nagy felületű javításokból, kátyúzásból és
esetenként útépítésből tevődik össze. Mindezek figyelembevételével az alábbi javítások és építések elvégzését
javasoljuk.

Helyszín
Felújítandó felület
Felújítás technológiája
Kiegészítő munka
Becsült költség

Helyszín
Felújítandó felület
Felújítás technológiája
Kiegészítő munka
Becsült költség

Helyszín
Építendő felület
Építési technológiája
Kiegészítő munka
Becsült költség

Fő úti kerékpárút:

Fő út
2500 m2
2 * 3 cm AC8 aszfalt réteg terítés (nettó 85.000 Ft/m3
egységárral)
Padkarendezés, és akna szintre emelés
Bruttó 17 millió forint
Kátyúzás:

Gyomaendrőd

1600 m2
5 cm AC11 aszfalt réteg terítés (nettó 125.000 Ft/m3
egységárral)
Kátyúk körül vágása, bontás, törmelék elszállítása
Bruttó 12,8 millió forint
Útépítés:
Kenderáztató utca (útalapos szakasz, a kerzdő 198 m-es
szakasz)
594 m2
5 cm 0/20 kiékelő réteg és 5 cm AC 11 aszfalt réteg terítés
(nettó 85.000 Ft/m3 aszfalt egységárral és 18000 Ft/m3 kiékelő
egységárral)
Finisheres kiékelő és aszfalt terítés (padka rendezés
közmunkával)
Bruttó 4,0 millió forint

Helyszín

Október 6. ltp
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Építendő felület
Építési technológiája
Kiegészítő munka
Becsült költség

Helyszín
Felújítandó felület
Felújítás technológiája
Kiegészítő munka
Becsült költség
Helyszín
Felújítandó felület
Felújítás technológiája
Kiegészítő munka
Becsült költség
Helyszín
Felújítandó felület
Felújítás technológiája
Kiegészítő munka
Becsült költség
Helyszín
Felújítandó felület
Felújítás technológiája
Kiegészítő munka
Becsült költség
Helyszín
Felújítandó felület
Felújítás technológiája
Kiegészítő munka
Becsült költség

Munka
Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 7. sz. előtti 10
férőhelyes parkoló
Gyomaendrőd, Bajcsy Zsilinszky utca – Kis Bálint
utca csatlakozásában 6 férőhelyes parkoló
Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca –Endrődi utca
csatlakozásában 5 férőhelyes parkoló
Gyomaendrőd, Fő út – Napkeleti utcai
csatlakozásában 5 férőhelyes parkoló
Összesen

562 m2
5 cm 0/20 kiékelő réteg és 5 cm AC 11 aszfalt réteg terítés
(nettó 85.000 Ft/m3 aszfalt egységárral és 18000 Ft/m3 kiékelő
egységárral)
Finisheres kiékelő és aszfalt terítés (padka rendezés
közmunkával)
Bruttó 3,7 millió forint
Útfelújítás:

Kenderáztató utca (aszfaltos szakasz)
230 m2
5 cm 0/20 kiékelő réteg és 5 cm AC 11 aszfalt réteg terítés
(nettó 85.000 Ft/m3 aszfalt egységárral és 18000 Ft/m3 kiékelő
egységárral)
Finisheres kiékelő és aszfalt terítés (padka rendezés
közmunkával)
Bruttó 1,5 millió forint
Egressy B. utca
135 m2
5 cm AC 11 aszfalt réteg terítés (nettó 85.000 Ft/m3 aszfalt
egységárral)
Aszfalt terítés (padka rendezés közmunkával)
Bruttó 0,7 millió forint
Baross Gábor utca
135 m2
5 cm AC 11 aszfalt réteg terítés (nettó 85.000 Ft/m3 aszfalt
egységárral)
Aszfalt terítés (padka rendezés közmunkával)
Bruttó 0,7 millió forint
Vásártéri lakótelep 34-es épülethez vezető beton út
443 m2
5 cm 0/20 kiékelő réteg és 5 cm AC 11 aszfalt réteg terítés
(nettó 85.000 Ft/m3 aszfalt egységárral és 18000 Ft/m3 kiékelő
egységárral)
Aszfalt terítés
Bruttó 3 millió forint
Ifjúsági ltp.
100 m2
Szennyvízakna körüli terület bontása, szintre emelése, 5 cm
AC11 aszfalt réteg terítés (nettó 125.000 Ft/m3 egységárral)
Kátyúk körül vágása, bontás, törmelék elszállítása
Bruttó 0,8 millió forint
Parkoló építés

Bruttó
3 355 561 Ft
2 924 443 Ft
2 613 438 Ft
2 328 145 Ft
11 221 587 Ft
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A fenti táblázatokban szereplő helyszínek a saját felmérésünk és a lakossági észrevételek figyelembevételével
kerültek a tervbe.
A tervben szereplő útépítési részek építési engedély köteles beruházások, tehát ezek esetében számolni kell a
tervezési, engedélyeztetési és a műszaki ellenőrzési költségekkel is.
Az előterjesztés készítése során ezek a költségek még nem ismertek, de a Képviselő-testületi ülésig a tervezési és a
műszaki ellenőrzési ajánlatok bekérésre kerülnek.
A rendelkezésre álló forrásokat figyelembe véve a tervezett beruházás összköltsége meg fogja haladni a 25 millió
forintos közbeszerzési értékhatárt, ezért a szintén beterjesztésre került közbeszerzési tervben a beruházás már
szerepel.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"2017. évi útépítési és útkarbantartási terv elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi útépítési és útkarbantartási beruházás megvalósítását:
Fő úti kerékpárút burkolatjavítása 2500 m2 felületen
Kátyúzás 1600 m2 felületen
Kenderáztató utca burkolatépítése
Október 6. ltp burkolatépítése
Kenderáztató utca burkolat javítása 230 m2 felületen
Egressy B. utca burkolat javítása 135 m2 felületen
Baross Gábor utca burkolat javítása 135 m2 felületen
Vásártéri lakótelep 34-es épülethez vezető beton út
javítása
Ifjúsági ltp. burkolat javítása 100 m2 felületen
Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 7. sz. előtti 10 férőhelyes
parkoló építése
Gyomaendrőd, Bajcsy Zsilinszky utca – Kis Bálint utca
csatlakozásában 6 férőhelyes parkoló építése
Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca –Endrődi utca
csatlakozásában 5 férőhelyes parkoló építése
Gyomaendrőd, Fő út – Napkeleti utcai csatlakozásában 5
férőhelyes parkoló építése
Összesen

17.000.000 Ft
12.800.000 Ft
4.000.000 Ft
3.700.000 Ft
1.500.000 Ft
700.000 Ft
700.000 Ft
3.000.000 Ft
800.000 Ft
3 355 561 Ft
2 924 443 Ft
2 613 438 Ft
2 328 145 Ft
55.421.587 Ft

A munkálatok megvalósításához szükséges forrást a 2017. évi költségvetés " Helyi közutak üzemeltetése,
fenntartása szakfeladat" és a "Felhalmozási kiadások, Kerékpárút felújítása, Útfelújítás" és Parkoló építés"
előirányzat terhére biztosítsa.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 08. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. március 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Wodianer tér felújítása
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 január 1-én megkezdődött Gyoma újratelepülésének 300 éves évfordulójának emlékévével kapcsolatban már több
döntést is hozott a Képviselő-testület, többek között a Wodianer Albert tér felújításáról és emléktérré alakításáról is.
A megszületett döntéseknek megfelelően ötlet pályázat került kiírásra a tér átalakítására vonatkozóan.
A pályázati felhívás 2017. január 25-én került kiküldésre 3 olyan tervező részére, melyet a referenciáik alapján
megfelelőnek találtunk a tervezés elvégzésére.
A pályázat célja a 300 éves Gyomát, illetve az újratelepülést idéző, arra emlékeztető emléktér és installáció
(térplasztika) kialakítása volt, szem előtt tartva azt, hogy a Képzőművészeti Lektorátus véleménye szerint nem
célszerű képzőművészeti alkotással ellátni a teret. Mindezek figyelembevételével a pályázóktól kert és tájépítészi
terveket vártunk.
A február 28-ai beadási határidőre csak 1 db pályamű érkezett be, melynek készítője Zilahi Péter DLA okleveles
építész tervező.
A benyújtott pályamű a csatolt mellékletben megtalálható.
A benyújtott pályázat szerint a terv kiviteli tervének elkészítését nettó 800.000 Ft-ért vállalja a tervező, 45 napos
tervezési határidővel. A tervezett műszaki tartalom nem tartalmaz építési engedély köteles tevékenységet.
A tér tervezett kialakítási költsége bruttó 9,2 millió forint. A tervezési díj és a tervezet műszaki tartalom kialakítás a
2017. évi költségvetésben elkülönített 12 millió forint terhére biztosítható, többlet forrás nem szükséges.
Természetesen a benyújtott pályamű műszaki tartalma még képlékeny, tehát amennyiben a terv elnyeri a Képviselőtestület tetszését, de változtatási igény merül fel, úgy azt jelezni tudjuk a tervező részére.
Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a kiviteli tervek elkészítését, úgy azok elkészítését követően a
kivitelezés pontos bekerülési költségéről szóló előterjesztés beterjesztésre kerül a júniusi ülésre.
Kérem a Képviselő-testületet a pályamű értékelésére és az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Terv elfogadás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Zilahi Péter DLA okleveles építész tervező (7626 Pécs, Kiss
Ernő u. 25.) Wodianer Albert tér felújítására és emléktérré alakítására kiírt ötletpályázatra benyújtott „Feketénfehéren” megnevezésű ötletpályázatát találja megfelelőnek és hatalmazza fel a polgármestert a tervezési
szerződés aláírására.
A tervezésre nettó 800.000 Ft-ot biztosítson a 2017. évi költségvetés felhalmozási kiadásai között a „Wodianer tér
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felújítása” címmel szerepeltetett 12 millió forint terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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"Feketén-fehéren"

Gyomaendrőd, Wodiáner Albert tér fejlesztése
Ötletpályázat

GSPublisherVersion 0.0.100.27

FSZ

ÉPÍTÉSZETI
KONCEPCIÓ

A Wodiáner tér jelenlegi állapotában nem
tekinthető valódi térnek, mivel elbokrosodott,
térfalak nem határolják, nincs olyan térformáló
eleme, ami vonzóvá tehetné a látogatók
számára.

Térfalak kialakítása érdekében új kis növésű,
magas törzsű fák ültetését javasoljuk, amik a
lombkoronájuk szintjén képesek térfalat alkotni a
Petőfi utca és a Fő út felől is.
A tér formálás módjában törekedtünk a minél
költséghatékonyabb,
ugyanakkor
magas
színvonalú tér megalkotására. Ennek érdekében
két különböző minőségű térfelületet hoztunk
létre, ezzel is differenciálva azok fontosságát és
jelölve a téren zajló esemény helyszínét.
A kevésbé fontos, a teret keretszerűen
körbeölelő közlekedési tengelyek egyszerű Leier
Forum
térburkolatot
kapnak,
melyek
a
lehetőségekhez képest költséghatékonyak.
A kiemelt felületeken (térplasztikák) bazalt
kiskockakő burkolatot terveztünk, melyre a
bontott mészkőtömböket és az új, anyagában
színezett betontömböket helyeztük. A
betontömbök alsó élében led-szalagos
térvilágítást terveztünk a bazalt burkolat surló
fénnyel történő megvilágítására.

"Feketén-fehéren"

GSPublisherVersion 0.0.100.27

diákok vonulási
útvonala a menza felé

FSZ

FSZ

új ültetésű fákkal,
lombkorona szinten
létrehozott térfal

TEMPL .

Kiss Bálin Általános Iskola
egyetlen valós térfala

magasabb minőségű
térfelület
meglévő és megmaradó
nyomós kút

új ültetésű fákkal,
lombkorona szinten
létrehozott térfal

Petőfi utca felőli
gyalogos közlekedés
tengelye

FSZ
FSZ

FSZ

+1

FSZ

Ebből kiindulva egy olyan átlátható, szellős
városi teresedés kialakítására törekedtünk, ami
azonkívül, hogy szép és rendezett, információval
képes szolgálni az idelátogatónak a városról.
Ennek érdekében két fő vizuális irányt vettünk
alapul, amire szervezve határoztuk meg a
térburkolatok foltjait (ld. koncepció tervlapon):
A Kiss Bálint Általános Iskola oldalára vetített
régi
képekből,
mai
felvételekből
(sportesemények, néptánc bemutatók, városi
rendezvények) készült mozgóképes slideshow
adja a kompozíció egyik irányát. A projektoros
vetítés a technika óvása érdekében szezonális,
de szezon alatt is ideiglenesen bárhova
áttelepíthető, így szolgálni képes az egész
várost a szükséges helyeken. A templom, mint
kompozíciós elem a létrehozott térfalak
segítségével hozza létre a másik irányt.

FSZ

Fő út menti
kerékpárút
közlekedési tengelye

FSZ+1

Téralakítási elképzelésünk volt egy olyan városi
köztér megalkotása, ami újra befogadó tud lenni,
és képes élménnyel szolgálni az idelátogató
turistákat és helyi lakosokat. Így a tér
újratelepítésével kívánunk megemlékezni az
1717-es, Gyoma 300 éves évfordulójára.

FSZ

FŐ KÖZLEKEDÉSI TENGELYEK

TÉRFALAK KIALAKÍTÁSA

A tér fizikai méretéből adódóan nem javasoljuk a zöldfelület szétszabdalását, hanem erre a három fő közlekedési
tengelyre füzzük fel a központi, magasabb minőségű térfelületet, melyhez anyaghasználatában hozzákapcsoljuk a
kutat, mint a nyári forró napokon forgalmat generáló térelemet.

A tér kürül valójában egyetlen térfal található, amit a Kiss Bálint Általános Iskola keleti homlokzata képez. Másik
három oldalról út szegélyezi a teret, aminek köszönhetően nem érzékelhetőek a Wodiáner tér méretei, midemelett
vizuálisan szétfolyik. Ennek orvosolása végett a Fő út és a Petőfi utca felől telepített fákkal, lombkorona szinten
térfal kialakítását javasoljuk.

vetített felület

új telepített fasor
ülőkövek
az emlékmű mészköveinek felhasználásával
templomtorony és óra
megmaradó 1919-es domb

vetített felület

új gyepesített felület
meglévő kerékpárút

új telepített fasor
új kerékpártárolók
új köztéri kukák
meglévő, újrafestett nyomóskút

A TÉR FŐ IRÁNYAI
A tér kompozíciójában két jelentős nézetet alakítottunk ki. Az egyik a Kiss Bálint Általános Iskola oldalára vetített
képeket, a másik a templomtornyot veszi irányba. Ennek a két iránynak a metszéspontjában helyezzük el a leülő
felületeket.

KONCEPCIÓ

1.

P4

fi
Pető

GSPublisherVersion 0.0.100.27

"Feketén-fehéren"

Fő ú
t

P3

P2

Kis Bálint Általános Iskola épülete

P5

utca
r
o
d
Sán

HELYSZÍNRAJZ M1:200

2.

újrafüvesített felület

Leier Fórum 60/20/8cm
ezüstszürke térkő

meglévő kerékpárút
és járda

újrafüvesített felület

villanyoszlop
áramvétel innen, földkábellel

meglévő, megmaradó kút

bazalt kockakő burkolat

elektromos doboz

MMCITÉ BTT302 hullaadéktároló

megmaradó "domb"

ülőfelület (65/100 - m50)
az elbontott 1919-es
Tanácsköztársaság Emlékmű
mészkőkockái

kerékpártároló
40.40.3 zártszelvény keret

ülőfelület (64/100 - m50)
színezett beton tömb

vandálbiztos időjárásálló dobozba
helyezett projektor

újonnan telepített SF minősítésű fa

vetítő által megvilágított felület

Bazaltkocka térkő

Leier Forum 20/60cm térkő

MMCITÉ hulladéktároló

zártszelvény kerékpártároló

egyedi beton ülőkockák

Anyagában színezett beton ülőkő
Sötétszürke
Alsó sávban élvilágítással

Mászkő ülőkő
'19-es emlékmű bontásával kapott kövekből

Bazalt kockakő
Helyszínen lévő kövek kiegészítésével

Meglévő kút
Fehérre mázolva

Anyagában színezett beton ülőkő
Sötétszürke

Bazalt kockakő
Helyszínen lévő kövek kiegészítésével

IZOMETRIA A TÉRPLASZTIKÁRÓL
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3.

Az egyedi beton ülőkockák a bazalt kockakővel azonos színben készülnek.
A kockán dombornyomott módon kívánjuk megjeleníteni a "Gyoma 300" logót.
A logó pontos mérete és pozíciója részlettervezést igényel, azonban cél a jól látható, karakteres megjelenés.
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1
Bazaltkocka térkő

Cserjés pimpó
Potentilla fruticosa ’Elizabeth’

Orvosi levendula
Lavandula angustifolia
’Ellagance Purple’

Évelő díszgyertya
Gaura lindheimeri ’Gambit White’

Pipacs
Papaver orientale ’Brilliant’
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Orvosi
P3 zsálya
Salvia officinalis ’Berggarten’

Leier Forum 20/60cm térkő

Galagonya
Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'’

cserjék

3
MMCITÉ hulladéktároló
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zártszelvény kerékpártároló
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Babérmeggy
Prunus laurocerasus ’Piri’

Sásliliom
Hemerocallis ’Pandrora’s Box’

TÁJÉPÍTÉSZET
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A tér kompozíciója a templomtoronnyal
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