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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2017. május 15-i ülésére
Tárgy:
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Véleményező bizottság:

Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2017. első negyedéves
gazdálkodásának alakulásáról
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendeletével fogadta el
a város 2017. évi költségvetését. Jelen előterjesztésben beszámolunk az önkormányzat és intézményei 2017. évi
első negyedéves gazdálkodásának alakulásáról, bemutatjuk a realizálódott bevételek és a teljesült kiadások
összegeit.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása:
E Ft-ban
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Műk. célú támért.kiad.
pénzeszk. átadás ÁK,
ellátottak jutt.
Tartalékok (műk.c.)
Műk.c. visszatér.tám.,
kölcsön ÁK
Működési kiadások össz.
Felújítások
Beruházások
Támogatás értékű felhalm.
kiadás és pénzeszk. átadás
ÁK
Felh.c. visszatér.tám.,
kölcsön ÁK
Tartalék (felh.c.)
Felhalmozási kiadások
össz.
Kiadások összesen
Intézményeknek nyújtott
támogatás
Államháztartáson belüli
megelőlegezések
visszafizetése
Pénzeszközök lekötött
bankbetétként elhelyezése

adatok
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

337917
44733

337917
44733

83842
11741

Telj / a mód. Ei %
ban
24,81
26,25

345124
692850

345124
730255

66394
213966

19,24
29,06

171199
6000

143689
6000

0
0

0,00
0,00

1597823
87925
377285
15214

1607718
87925
377685
18814

375943
708
3717
4237

23,38
0,81
0,98
22,52

5000

680

13,6

158813
639237

155963
645387

0
9342

1,45

2237060
315732

2253105
325795

385285
80462

17,10
24,70

35913

35913

100,00

450000
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Kiadások mindösszesen

2552792

2614813

951660

36,39

A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok
adatai időarányos teljesítést mutatnak. Az Önkormányzatnál kell megtervezni a képviselők és polgármester,
a mezőőrök, a polgárvédelmi bázis, a közfoglalkoztatás bérjellegű kiadásait. A Start mintaprogram és az
egyéb közfoglalkoztatás 2016. évről áthúzódó programelemei 2017. február 28-ával zárultak, így a vizsgált
időszakban az ezekhez a programokhoz kapcsolódó bérek és járulékok a terv 100%-ában teljesültek,
ugyanakkor a 2017. márciusában induló 7 új programelem betervezett bér és járulékkiadásához tényleges
teljesítés még nem kapcsolódik.
A dologi kiadásoknál a teljesítés 20%-os, ami kis mértékben időarányos alatti felhasználást mutat. Az
időarányos alatti felhasználás azzal indokolható, hogy a Start mintaprogram 7 programelemére betervezett
96 millió forintos dologi keretből a vizsgált időszakban mindössze 16 millió forint összegű felhasználás
történt. 15 % vagy az alatti felhasználás jelentkezett az utak üzemeltetése, a település egészségügyi
feladatok, az ár-és belvíz védekezés, zöldterület gazdálkodás, temető üzemeltetés, közvilágítás és mezei
őrszolgálat kormányzati funkciókon. A Fürdőtől szolgáltatás-vásárlásra betervezett közel 10 millió forint
összegű keretből megtörtént a múlt évről áthúzódó 1 millió forint felhasználása és további 2 millió Ft összegű
előleg lekérése. Az oktatási vagyon működtetésére 3 millió Ft-ot költött az önkormányzat, mely a
rendelkezésre álló keret 17%-át jelenti. A szennyvíz-és ivóvíz hálózaton a Vízművek Zrt. által végzett ad-hoc
munkákra már több mint 4,7 millió forintot költött a település (a betervezett keret: 5 millió Ft), így a
rekonstrukciós munkákra betervezett 12 millió forintból mindenképpen szükséges lesz átcsoportosítani ezen
eseti, de azonnal elvégzendő javítások finanszírozására.
A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások teljesülése összességében
időarányos feletti. Az időarányos feletti teljesítés elsősorban azzal magyarázható, hogy a társulás részére
átutalt támogatás összege a betervezett éves keretnek közel 30%-a volt a vizsgált időszakban. A Liget Fürdő
Nonprofit Kft. március végéig 5,5 millió Ft-ot vett igénybe a működési kiadásainak finanszírozására
betervezett 17 millió Ft-ból. Itt jelenik meg a bölcsődei és családi napközi feladatellátáshoz, az
önkormányzati tűzoltóság, a helyi buszközlekedés, a Zöldpark Nonprofit Kft. által ellátott feladatokra
(parkfenntartás, holtágak üzemeltetése, Sportcsarnok működtetése, temető üzemeltetése) biztosított
támogatás időarányos összege. A GYÜSZ-TE részére biztosítva lett az együttműködési megállapodás
alapján a feladatellátáshoz meghatározott támogatás 3 havi összege. A Körös-szögi Társulás részére a
hulladékgazdálkodási feladatok végzéséhez 406 E Ft hozzájárulást utalt át a város, a Körös-szögi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére pedig 2.202 E Ft-ot, mely összeg a 2016. II. félévi működési
hozzájárulás összege volt. A segélyekre megtervezett keretből 11.405 ezer Ft került felhasználásra, 19% a
felhasználás mértéke.
A tervezett felújításokból mindössze 700 E Ft értékű munka valósult meg, mely a Vásártéri óvoda és
bölcsőde fűtési rendszerének felújítását jelentette.
A tervezett beruházások 3,7 millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják:
a Start mintaprogram programelemeihez kis értékű gépek, berendezések és tenyészállat vásárlás
történt 653 ezer Ft értékben
a mezőőri feladat ellátásához 1 db lőfegyver beszerzésére került sor 150 E Ft összegben
a Bajcsy-Kisréti út kereszteződésében parkoló épült 142 E Ft értékben
tervdokumentáció készült a külterületi mezőgazdasági utak stabilizációjához 889 E Ft értékben
sószóró beszerzésére került sor 368 E Ft-ért
a gyepmesteri telepen telki mérő beszerzése történt 37 E Ft értékben
TESZK módosításának költsége 488 E Ft volt
tervdokumentáció készült 991 E Ft összegért vízitúra megállóhely kialakításához
A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások között jelenik meg a Fürdő
kemping felújításához biztosított 1.067 E Ft, a fiatal házasok részére nyújtott támogatás 320 ezer Ft összege,
valamint megtörtént a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program”megvalósításához a 2.850 ezer Ft összegű
önerő átadása.
A felhalmozási célú kölcsönök között jelenik meg az első lakáshoz jutók részére nyújtott visszatérítendő
támogatás 680 ezer Ft összege.

A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi működési
bevétel
Vagyoni típusú adók

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.
114196

Módosított ei.
114196

77000

77000
3

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
25108
21,99
34664

45,02

Termékek és
szolgáltatások adói
Egyéb közhatalmi
bevétel
Támogatás értékű
műk. bev.,
műk.c.peszk.átvét ÁHon kívülről, kölcsön
visszatér.
Önk-ok
műk.támogatása
Működési célú
maradvány
Működési bevétel
összesen
Felh. bev., tám. értékű
felh. bev.,
felh.c.peszk.átvét ÁHon kívülről, kölcsön
visszatér.
Felhalmozási célú
maradvány
Lekötött bankbetétek
megszűntetése
Felhalmozási bevétel
összesen
Bevételek
mindösszesen

298000

298000

128113

42,99

13000

13000

1089

8,38

360315

360315

142313

39,50

939676

959223

278213

29,00

105558

148032

1907745

1969766

609500

30,94

100424

100424

35777

35,63

544623

544623

0

0

0

0

0

0

645047

645047

35777

5,55

2552792

2614813

645277

24,68

A saját bevételek összességében kissé az időarányos alatt teljesültek. Ez azzal indokolható, hogy a
betervezett bérleti díj bevételek, földhaszonbér és holtág haszonbér bevételek nem havonta, azonos
részletben esedékesek, hanem esetenként két részletben kell megfizetnie az ügyfélnek, illetve év végére van
megállapítva a fizetési határidő. A kamatbevételek 4,5 %-ban realizálódtak, itt jelenik meg a folyószámla után
kapott kamat és a rendelkezésre álló szabad forrás lekötéséből származó kamatbevétel összege is. A
szabad forrás lekötéséből még nem realizálódott bevétel, mivel a betét lejárati határideje a vizsgált időszakot
követően válik esedékessé (lekötött forrás: 450 millió Ft, lekötés időtartama: 2017. január 3. – július 3., kamat
mértéke: 1,15%).
A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban több mint 42%-on teljesültek, ezen belül a vagyoni típusú
adóbevétel 45%-ban, a termékek és szolgáltatások adói pedig 43%-ban realizálódtak. A vagyoni típusú adók
közé tartozik az építményadó, az épület után fizetett idegenforgalmi adó, telekadó és a magánszemélyek
kommunális adója. A termékek és szolgáltatások adói közé sorolandó a helyi iparűzési adó, a gépjárműadó,
a talajterhelési díj bevétel és a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó. Az iparűzési adóbevételünk
49%-ban teljesült a vizsgált időszakban.
A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra átvett
pénzeszközök, kölcsönök visszatérítése 39,5 %-ban teljesültek. Itt jelenik meg a Start mintaprogramra és
az egyéb közfoglalkoztatásra járó támogatás 139.861 E Ft összege, az Autómentes Nap megszervezésére
múlt évben elnyert 250 E Ft összegű támogatás, valamint a Körös-szögi Kistérséggel megtörtént a működési
hozzájárulás elszámolás, melyhez kapcsolódóan 364 E Ft visszautalás történt a Kistérség részéről.
Csárdaszállás és Hunya Község Önkormányzatai a hivatal 2016. december havi költségeihez elutalta a
bekért kiegészítés összegét 1.217 E Ft összegben. Segély és köztemetés visszafizetés jogcímén 20 E Ft
folyt be az önkormányzathoz. A Gyomaközszog Kft. részéről megtörtént a likviditásának biztosításához
tavaly átadott 5 millió Ft összegű kölcsön utolsó, 600 E Ft összegű részletének megfizetése.
A támogatás értékű felhalmozási bevételek és az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett
pénzeszközök, valamint felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök több mint 35
millió Ft összegben teljesültek. Itt jelenik meg a Kistérség keretei között megvalósított hulladékgazdálkodási
rendszer fejlesztése projekthez megelőlegezett áfa visszatérülése 34.388 E Ft összegben, az út érdekeltségi
hozzájárulás címén befolyt 636 ezer Ft, valamint a lakosság részéről a lakás-és belvízkölcsön törlesztések
547 ezer Ft összege.

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
A vizsgált időszakban a hivatal kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
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Kiadások alakulása:
Ft-ban
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési célú támogatás
értékű kiadás, működési
célú pénzeszköz átadás
ÁK, segély kifizetés
Működési kiadások
össz.
Beruházás
Felújítás
Kiadások
mindösszesen

adatok E
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

151932
36914

151932
36914

33524
8042

Telj / a mód. Ei %
ban
22,07
21,79

41052
5040

40798
5116

10111
1279

24,78
25,00

234938

234760

52956

22,56

2200
1100
238238

2454
1100
238314

36
0
52992

1,48
0
22,24

A hivatalnál a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok kis mértékben az időarányos alatt
teljesültek. Az igazgatási szakfeladaton belül külön bontáson és külön szervezetkódon jelennek meg a
kirendeltségeken (hunyai és csárdaszállási) dolgozó köztisztviselők. A Közös Hivatalnál összességében az
időarányos alatti teljesítés azzal magyarázható, hogy a cafetéria keretből a vizsgált időszakban nem történt
felhasználás és a jubileumi jutalom terhére sem történt kifizetés 2017. március 31. napjáig.
A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése az időarányosnak megfelelően alakult. A postaköltség a
vizsgált időszakban időarányos felett teljesült, valamint a szakmai szolgáltatási kiadások (itt jelenik meg az
elektronikus rendszer biztonságáért felelős személy által nyújtott szolgáltatás díja, a hangosítás költsége és
az adós értesítők készítésének szolgáltatási díja is) teljesülése is jóval meghaladja az időarányos értéket. A
díjak, egyéb befizetések jogcímen felmerült költségek összege is meghaladja az időarányos teljesítést, mely
a köztisztviselők 2017. évi kötelező továbbképzésére befizetett I. félévi díjköltséggel indokolható.
A működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások teljesítési adatai között jelenik meg a
Zöldpark Nonprofit Kft. által végzett épülettakarításra kifizetett havi 420 E Ft, valamint a Közös Hivatal Hunyai
Kirendeltségén havonta kifizetett gyermekvédelmi támogatás összege.
A beruházások között 36 ezer Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban, vérnyomásmérő és porral
oltó készülék vásárlására került sor.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Közhatalmi bevételek
Működési célú
támogatás értékű
bevétel
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.
1000

Módosított ei.
1000

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
273
27,29

260
0

260
76

30
19

11,54
24,75

236978

236978

54271

22,90

238238

238314

54593

22,91

A közhatalmi bevételeknél igazgatási szolgáltatási díjbevételek és bírságbevételek realizálódtak.
Az intézményi működési bevételek tartalmazzák a továbbszámlázott bevételek összegét és a
kamatbevételeket.
A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg a hunyai önkormányzat által a közös hivatalnál
jelentkező gyermekvédelmi támogatás kifizetéséhez átadott forrás összege.
Az irányító szervtől kapott támogatás kis mértékben az időarányos alatt teljesült.
Határ Győző Városi Könyvtár
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Kiadások alakulása:
ban
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadás
Felhalmozási kiadás
Kiadások
mindösszesen

adatok E FtEredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

11366
2142

11690
2213

2460
603

Telj / a mód. ei. %
ban
22,58
27,25

9700
23208
1750
24958

9700
23603
1750
25353

2327
5570
0
5570

23,99
23,60
0
21,97

A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a munkaadót
terhelő járulékok teljesülése az időarányos előirányzat alatti, oka, hogy az egyéb béren kívüli juttatásoknál
még nem történt kifizetés. A Kormány a 8/2017. (I. 23.) rendeletében döntött arról, hogy a kulturális
ágazatban a helyi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017. évben kulturális
illetménypótlékhoz kapcsolódó többlettámogatást biztosít. A személyi juttatások és a járulékok előirányzatai
közé beépítésre került a 2017. január 1.-től március 31.-ig terjedő időszakra eső állami támogatásként átutalt
kulturális pótlék, melynek kifizetése megtörtént.
A dologi kiadások teljesülése 23,99 %, időarányos alatt teljesült:
A Könyvtár állománygyarapításra a betervezett 2.391 ezer Ft-ból 585 ezer Ft-ot használt fel, azaz a keret
24,47 %-át. A könyvek, folyóiratok beszerzése az igényekhez igazodva történik annak tükrében, hogy a
felhasználás év végén nem haladhatja meg a rendelkezésre álló keretet.
A szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzésére az év első három hónapjában a takarékos gazdálkodás
volt a jellemző, mely 18,93 %-on teljesült.
Az épület rezsi kiadásaiból a Könyvtárra nem történt költségosztás.
A beruházások között kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, bútorbeszerzés és a könyvtár honlap
fejlesztésének kiadása került megtervezésre, tényleges kiadás az első negyedévben nem jelentkezett.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei
400

Módosított ei.
400

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
78
19,5

24558

24953

6377

25,56

24958

25353

6455

25,46

Az intézmény saját bevétele között internet használathoz és fénymásoláshoz kapcsolódóan jelentkeztek
bevételek.
Az irányító szervtől kapott támogatás felhasználása időarányossal közel azonosan alakult a vizsgált
időszakban.
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Kiadások alakulása:
E Ft-ban
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadások
összesen
Beruházás

adatok
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

13359
3098

14479
3344

3215
763

Telj / a mód. Ei. %
ban
22,20
22,82

17667
34624

23728
41551

2526
6504

10,65
15,65

0

0

0

0
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Felhalmozási
kiadások összesen
Kiadások
mindösszesen

0

0

0

0

34624

41551

6504

15,65

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányos alatt alakult. Ez azzal
indokolható, hogy a betervezett jubileumi jutalom és az egyéb külső személyi juttatás kifizetésére még nem
került sor. A kormányrendelet alapján az intézmény közalkalmazottai részére beépítésre került a kulturális
illetménypótlék összege.
A dologi kiadásoknak a vizsgált időszakban 10,65 %-a került felhasználásra. A lapkiadásra elkülönített
4.100 ezer Ft keretből 659 ezer Ft a teljesítés. A művelődési ház és a turisztikai elemek (kilátó, Körös
Látogatóközpont, vízi színpad) dologi kiadása a takarékos gazdálkodást tükrözi, a felhasználás a művelődési
háznál 17,62 %-os, a turisztikai elemeknél 6,91 %-os. Az első negyedévben a dologi kiadások közé
beépítésre került a Sajt és Túrófesztivál tervezett kiadásainak összege, teljesítés a vizsgált időszakban nem
jelentkezett.
Bevételek alakulása:
E Ft-ban
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek össz.

adatok
Eredeti ei.
15500

Módosított ei.
15500

Teljesítés Telj. / Mód. Ei. %-ban
1589
10,25

19124

26051

6343

24,35

34624

41551

7932

19,09

Az intézményi saját bevételek az időarányos alatt, 10,25 %-on teljesültek. A művelődési háznál jól alakult a
bevétel, a tervezett 4.000 ezer Ft-nak a 37,75 %-a folyt be. A lapkiadási feladathoz kapcsolódóan 13 ezer Ft
teljesült, továbbá a Turisztikai pályázat projektelemeinél a szezonalitási jelleg miatt csekély összegű, 67 ezer
Ft a bevétel.
Az irányító szervtől igénybevett támogatás összege az időarányossal közel azonos.

Szent Antal Népház
Kiadások alakulása:
E Ft-ban
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadások
összesen
Beruházás
Felhalmozási
kiadások összesen
Kiadások
mindösszesen

adatok
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

11476
2566

11692
2613

2863
672

Telj / a mód. Ei. %
ban
24,49
25,72

8150
22192

8269
22574

1584
5119

19,16
22,68

250
250

250
250

63
63

25,20
25,20

22442

22824

5182

22,70

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányossal közel azonosan alakult. Az
intézmény személyi juttatásai és járulékai közé beépítésre került a kulturális illetménypótlék, melyre a
támogatást az állam biztosítja a kulturális területen dolgozó közalkalmazottak részére.
A dologi kiadások teljesítése 19,16 %.A Szent Antal zarándokházdologi kiadása 13,32 %-os felhasználást
mutat, az év első időszakában kevés szállóvendég vette igénybe a szolgáltatást. A Népház dologi kiadásai
40,62 %-on teljesültek, ennek oka, hogy az első negyedévben szervezett kulturális programok
műsorszervezési díja magasabb összegű az időarányos előirányzatnál, ugyanakkor a bevételek alakulása is
meghaladja az időarányos tervezett összeget. A Tájház kiadását 45,18 %-on teljesítette, egyszeri jellegű
kifizetésként jelentkezik a tanulmányi raktár kialakításához szükséges restaurátori szakvélemény 191 ezer
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Ft-os költsége. A Bárka Látogatóközpontnak a szezonalitási jelleg miatt a kiadása és a bevétele is minimális
összegű.
A beruházások között a szálláshelyen kis értékű tárgyi eszközök – televízió és létra – beszerzésére került
sor.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.
14204

Módosított ei.
14204

Teljesítés Telj. / Mód. Ei. %-ban
545
3,84

8238

8620

6034

70,00

22442

22824

6579

28,82

Az intézményi saját bevételek az időarányos alatt, 3,84 %-on teljesültek. A Tájháznál a betervezett 1.000
ezer Ft-ból 74 ezer Ft realizálódott, a Népháznál a tervezett 1.000 ezer Ft-nak a 35,58 %-a folyt be, továbbá
a Turisztikai pályázat projektelemei közül a szálláshely bevétel 74 ezer Ft, a Bárka Látogató belépőjéből
származó bevétel 6 ezer Ft.
Az irányító szervtől igénybevett támogatás 70 %, oka a szezonalitási jelleg miatt a turisztikai elemek
minimális bevételének alakulása.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda
Kiadások alakulása:
E Ft-ban
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadások
összesen
Beruházások
Kiadások
mindösszesen

adatok
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

91415
21200

91415
21200

22571
5464

Telj / a mód. Ei. %
ban
24,69
25,77

13075
125690

12975
125590

3297
31332

25,41
24,95

0
125690

100
125690

37
31369

0,37
24,96

Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált időszakban az
időarányossal közel azonosan teljesültek.
A dologi kiadás összességében az időarányossal egyező. A csárdaszállási telephelyen 19,12%, a
gyomaendrődi óvodákban 27,74 % volt a vizsgált időszakban a felhasználás mértéke. A gyomaendrődi
óvodáknál a dologi kiadásokon belül a készletbeszerzések és a kommunikációs kiadások teljesítése
időarányos alatti, a szolgáltatások teljesítése 32,76 %-on alakult. A szolgáltatások közül a gázszolgáltatás
díja a hideg időjárás miatt rendkívül magas, a tervezett 1.600 ezer Ft kiadásból már közel 1.000 ezer Ft
teljesült.
A beruházások között kis értékű tárgyi eszközök, porszívó és talicska jelenik meg 37 ezer Ft összegben.

Bevételek alakulása:
ban
Megnevezés
Intézményi műk.bev.
Államháztartáson
belülről pe.átvétel
Háztartástól átvett
pénzeszköz

adatok E FtEredeti ei.
0

Módosított ei.
0

0

0

0

0

0

0

300

-
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Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
0
0

felhalmozási célra
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

125690

125690

32009

25,47

125690

125690

32309

25,71

Az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök között jelenik meg az óvodavacsora
tombolabevétele, mely összegből kis értékű tárgyi eszközvásárlást tervez az intézmény vezetője.
Az irányító szervtől kapott támogatás összege közel azonos az időarányos tervezett előirányzat
összegével.

Városi Egészségügyi Intézmény
Kiadások alakulása:
E Ft-ban
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadások
összesen
Beruházások
Kiadások
mindösszesen

adatok
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

73772
16706

73772
16706

15590
3756

Telj / a mód. Ei. %
ban
21,13
22,48

93478
183956

93478
183956

26947
46293

28,83
25,17

300
184256

300
184256

85
46378

28,33
25,17

Az intézményben a személyi juttatások és a járulékok a vizsgált időszakban az időarányos előirányzat alatt
teljesültek. Ez a következőkkel magyarázható: Az eredeti költségvetésbe tervezett plusz 1 fő
foglalkoztatására előreláthatólag a második félévben kerül sor, továbbá a béren kívüli juttatás teljesítése
április végén jelentkezik. A jubileumi jutalom kifizetése a második félévben esedékes, valamint a kereset
kiegészítés összege a negyedik negyedévben kerül átutalásra.
A dologi kiadások teljesülése az időarányossal közel azonos. A dologi kiadásokon belül a szakmai
anyagbeszerzés 17,73 %-on teljesült, a gázenergia szolgáltatási díjak teljesítése 71,63 %.
A beruházások között kis értékű tárgyi eszköz beszerzés jelentkezett.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk.bev.
Műk.c.támogatásértékű
bevétel
Irányító szervtől kapott
támogatás
Maradvány
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.
8000
173085

Módosított ei.
8000
173085

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
1615
20,19
46020
26,59

1951

1951

0

-

1220
184256

1220
184256

0
47635

25,85

A betervezett intézményi működési bevétel teljesítése 20,19 %, mely elsősorban a továbbszámlázott
költségekből és a bérleti díj bevételekből tevődik össze.
A működési célú támogatásértékű bevételek között az OEP-től kapott támogatás jelenik meg.
Irányító szervtől kapott támogatás a vizsgált időszakban nem került átutalásra az intézmény részére.
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Kiadások alakulása:
E Ft-ban
Megnevezés

adatok
Eredeti ei.

Módosított ei.
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Teljesítés

Telj / a mód. Ei. %
ban

Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadások
összesen
Beruházás
Felhalmozási
kiadások összesen
Kiadások
mindösszesen

13771
3030

15705
3455

3835
842

24,42
24,37

7872
24673

7872
27032

1753
6430

22,27
23,79

210
210

210
210

0
0

-

24883

27242

6430

23,60

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányossal közel azonosan alakult. Az
intézmény személyi juttatásai és járulékai közé beépítésre került a szociális ágazati pótlék, melyre a
támogatást az állam biztosítja a szociális területen dolgozó közalkalmazottak részére.
A dologi kiadások teljesítése 22,27 %. A szolgáltatások közül a számlázott szellemi tevékenység kiadása
13,86 %-ot mutat, a kommunikációs szolgáltatás teljesítése 13,33 %.
Beruházási kiadás nem jelentkezett az év első három hónapjában.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.
0

Módosított ei.
0

Teljesítés Telj. / Mód. Ei. %-ban
0
0

24883

27242

7437

27,30

24883

27242

7437

27,30

Az irányító szervtől igénybevett támogatás 27,30 %, saját bevétel nem realizálódik az intézménynél.

Térségi Szociális Gondozási Központ
(Készítette: Mraucsik Lajosné intézményvezető és Uhrin Anita gazdasági vezető)
A vizsgált időszakban az intézmény kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása:
E Ft-ban
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Beruházások
Műk.c. támért.kiadás,
műk. célú Pénzeszk.
Átad.ÁK, segély kifiz.
Működési kiadások
össz.

adatok
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

304717
65619

328516
72044

88166
20502

Telj / a mód. Ei %
ban
26,8
28,4

253799
0
0

253599
200
0

58149
183
0

22,9
91,5
0

624135

654360

167001

26,7

Az intézménynél a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok 1,8% -os mértékű túllépést
mutatnak, mely a szociális ágazati pótlék, kompenzáció 1-3 havi előirányzatosításának torzításából adódik.
Ha ezek a tételek kiemelésre kerülnek az előirányzatokból és a teljesítésből is, akkor a személyi juttatás és
járulékainak kifizetése a tervezett szintnek megfelelő arányt mutat a vizsgált időszakban.
A dologi és egyéb folyó kiadások kis mértékben az időarányos alatt teljesültek. Ennek oka, hogy az idős
otthoni térítési díj bevétel 100%-os fizetőképesség mellett került megtervezésre, hozzáigazítva a kiadásokat
is. A felülvizsgálat 92%-os fizetőképességet igazol, ennek megfelelően a következő időszakban mind a
bevételi, mind a kiadási oldalon csökkenteni fogjuk előirányzatainkat, mely természetesen az ellátás
színvonalát semmiben sem befolyásolja az év hátralévő részében.
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A beruházások között 183 ezer Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban. Ezért az összegért két
darab fóliázó gép került beszerzésre, mely az általános iskolák tálalókonyhájára került kihelyezésre. A fóliázó
gépek segítségével lehetőségünk van a gyermekek által kedveltebb szendvicsek előállítására és
csomagolására is, melyek a visszajelzések alapján elnyerték a diákok tetszését. A zöldségekkel is
„megpakolt” szendvicseinket kedvelik a gyermekek, szívesen elfogyasztják azokat még akkor is, ha
uzsonnakrémmel van az megkenve.
Bevételek alakulása:
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Közhatalmi bevételek
Támogatás értékű
műk. bevétel
Felhalmozási bevétel
Előző évi maradvány
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

Eredeti ei.
249318

Módosított ei.
249318

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
57831
23,2

0
0

0
14061

0
14061

0
100,00

0
0
374817

0
0
390980

0
0
103352

0
0
26,4

624135

654359

175244

26,7

Az intézményi működési bevételei az egyes jogcímeken közel a tervezett szinten alakultak az első
negyedévben. Az idős otthoni térítési díjak a fentiekben leírtak szerint teljesültek, mely bevétel kieséssel
együtt a kiadások is alacsonyabb szinten kerültek kifizetésre, így a bevétel kiesés nem jelent az idős otthoni
ellátás területén plusz forrás bevonását, illetve az ellátás színvonalát sem csökkenti. Az intézmény 2017.
évre tervezett bevételeiből a kintlévőség a vizsgált időszakban 975 E Ft, melynek nagy része április első
hetében realizálódott.
Az irányító szervtől kapott támogatás minimális túllépést mutat, mely ágazati és kiegészítő ágazati pótlék
címen 1-4 hónapra megkapott állami támogatás korrekcióját követően megszűnik. Összességében
elmondható, hogy időarányosan közel a tervezett szintnek megfelelő az iránytó szervi támogatás teljesülése.

Önkormányzati összegzés, kitekintés:
A mai napon (2017. május 9.) az önkormányzat főszámláján 515 millió Ft a rendelkezésre álló forrás. A napi
zavartalan működés biztosítása mellett az Önkormányzat által vállalt kötelezettségek teljesítését és a folyamatban
lévő pályázatok finanszírozását is biztosítani kell.
Az év végéig tartó kitekintésnek több bizonytalansági tényezője van, melyek alapvetően fogják befolyásolni a város
pénzügyi helyzetét 2017. december 31-én. Ezek közül néhány:
2017. szeptemberében esedékes adóbevételek teljesülése,
a folyamatban lévő TOP-os és egyéb önkormányzati pályázatok,
a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása,
a gazdasági társaságok gazdálkodásának alakulása,
intézményeink finanszírozási helyzetének alakulása,
az eredeti költségvetésbe be nem tervezett többlet kötelezettségvállalások alakulása,
mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem tervezhető,
váratlan események.
Az előttünk álló félévben mind az intézmények, mind az önkormányzat részéről fegyelmezett és megfontolt
gazdálkodás szükséges annak érdekében, hogy likviditási és finanszírozási problémák ne jelentkezzenek a
gazdálkodás során.
Kérem a testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és az önkormányzat és intézményei 2017. év első
negyedéves gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót elfogadni.

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
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Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Önkormányzati első negyedéves gazdálkodási beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat és intézményei 2017. első
negyedéves gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2017. május 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Javaslat a Zöldpark Nonprofit Kft. ügyvezetőjével kötött megbízási
szerződés módosítására
Dr. Uhrin Anna jegyző
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 191/2016. (III.31.) Gye. Kt. határozata alapján Dinya
Józsefet bízta meg a Zöldpark Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával. A Képviselő-testület az ügyvezető
megbízási díját havi bruttó 250.000,- Ft összegben határozta meg. Javasoljuk Dinya József ügyvezető megbízási
díját havi bruttó 300.000,- Ft összegben meghatározni az alábbi okok miatt:
A megbízási díj emelését indokolja, hogy 2017-ben a minimálbér emelkedése a Kft. valamennyi dolgozóját
érintette, de az ügyvezető megbízási díja nem változott.
A Képviselő-testület 9/2017. (I. 26.) Gye. Kt. határozatával jóváhagyta a Zöldpark Nonprofit Kft.-vel kötött
közparkok és egyéb közterületek fenntartásáról, zöldterület kezeléséről, a köztemetők fenntartásáról és
üzemeltetési feladatai ellátásáról, sportlétesítmények üzemeltetési valamint az önkormányzati hivatal
takarítási feladataival kapcsolatos közfeladatok ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződést. A
szerződésben rögzített közfeladatok ellátása többletfeladatot eredményez az ügyvezető számára, így
indokolttá válik a feladatellátással arányban lévő megbízási díj meghatározása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy Dinya József ügyvezető megbízási díját havi bruttó 250.000,- Ft-ról
300.000,- Ft összegre emelje meg. Kérem az előterjesztett döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Zöldpark Nonprofit Kft. ügyvezetőjével kötött megbízási szerződés módosítása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. alapítói
jogait gyakorló testület Dinya József ügyvezetővel kötött megbízási szerződést 2017. június 1. napjától a következők
szerint módosítja:
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT
amely létrejött egyrészről a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (5500
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2., Gyomaendrőd Város Önkormányzata alapító, mint munkáltatói jogot gyakorló
képviseletében Toldi Balázs polgármester) mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről Dinya József (született: Dinya József, születési hely, idő: xxx anyja neve: xxx, lakcím: 5500
Gyomaendrőd, xxx), mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek
mellett:
Felek megállapítják, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 191/2016. (III.31.) Gye. Kt.
határozatával a Megbízottat - 2016. május 1. napjától 2021. április 30. napjáig tartó határozott időre - megválasztotta
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a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének. Felek az ügyvezetői feladatok
ellátására megbízási szerződést kötöttek egymással (a továbbiakban: Megbízási szerződés), mely szerződést az
alábbiak szerint módosítják:
1. A Megbízási szerződés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4./
Felek megállapodnak, hogy a Megbízó a megbízási feladatok ellátásáért bruttó 300.000,- Ft/hó (azaz
háromszázezer Forint) összegű megbízási díjat köteles fizetni a Megbízott részére havonta utólag, a tárgyhót követő
hónap 10. napjáig. A Megbízott kijelenti, hogy a 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál nem részesül javadalmazásban.”
2. Felek a Megbízási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit változatlan formában hatályban
tartják.
3. Jelen szerződésre egyebekben a Ptk -nak a megbízási jogviszonyra vonatkozó szabályai irányadóak.
Felek a jelen megbízási szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.
Gyomaendrőd, 2017. május ….
Megbízó
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
képviseli: Toldi Balázs polgármester

Megbízott
Dinya József ügyvezető

Záradék:
Jelen megállapodás aláírását Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …./2017. (V. 25.) Gye.
Kt. határozatával hagyta jóvá.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2017. május 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló az önkormányzati tulajdonú holtágakon végzett horgászathoz
kapcsolódó tevékenységről
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 554/2015. (XII. 3.) Gye. Kt. határozatával
Gyomaendrőd, Endrőd- Középső (Csókási), a Hantoskerti, a Fűzfás-zugi, a Rév-zugi, a Torzsás-zugi, a Német zugi
holtágakat, valamint a Vajda tavat haszonbérbe adta a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének (a
továbbiakban: KHESZ).
A KHESZ beszámolója az előterjesztés mellékletében olvasható.
A beszámoló részletesen tartalmazza a KHESZ által elvégzett tevékenységeket.
Beszámolnak a halgazdálkodási terv elkészítéséről, a horgászturisztika és a jegyértékelés tapasztalatairól is, illetve
a kifogott és betelepített halak mennyiségéről is.
Bemutatásra kerülnek a különböző kialakított területi jegy típusok, illetve az Önkormányzat tulajdonában lévő
vízterületekre megváltott engedélyek bevételei is.
A Holtágakba betelepített halak értéke 2016 évben 18.435.688 Ft volt, mellyel biztosították, sőt túlteljesítették a
Haszonbérleti szerződésben foglalt telepítendő mennyiségeket.
Bemutatják a 2016 évben elvégzett halőrzési tevékenységüket, az elvégzett vízpótlási feladatok alakulását, illetve a
vízminőség-vizsgálat eredményeket is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását követően hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló az önkormányzati tulajdonú holtágakon végzett horgászathoz kapcsolódó tevékenységről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének
2016. évi holtág kezelési tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége

5600 Békéscsaba, Bajza utca 1 1.
Tel,:66l328-945 ;30l47 83783 ; fax: 66/323-512
Mail: inío@khesz.hu. khesz@mail,globonet.hu ; web: khesz.hu
Iktatási szám:269 / 2017

Tárry: Beszrámoló gyomaendrődi önkormányzatitulajdonú

holtágak üzemeltetéséről

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Fejlesáési Osztály
5500 Gyomaendrőd, Selyem űt l24.
fej lesáes@gyomaendrod.

Tiszelt Önkormrányzat

hu

!

Hivatkozva Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonában lévő felsorolt nyilvántartott
halgazdálkodási víáerületekre szóló haszonbérleti szerződésünkre,

a

szerződés

rV. szakasz 5. pontja

szerint, a Fejlesztési Osztály által adott minta alapjrán a mellékelt vázlatos beszrámolóval adunk számot
a vízterületek üzemeltetéséről 2016. december 31-ig.

Békéscsaba, Z0I7. május 5.

Mell ékl et : B es z óm

oI ó holt ó

gak

ffi
üz emelt et és ér ől

NerrÉs Attila

BESZÁMOLÓ
a Csó kós-zugi, Hantos kertí, Fűzftís-zugi, Rév-zugi,
Torzsás-zugi, Német-zugi holttíg és a Yajda tó üzemeltetéséről

1. Has zonb érlő ío nto s ab b

adatai

Haszonbérlő neve:
Székhelye:
Adószáma:

Képviselő neve:

körösvidéki Horgász Egyesületek szövetsége
5600 Békéscsaba, Baizaúca 11
19059 l
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1-1-04

Dr. Hunya Miklós elnök, Dr. Kutyej Lajos
alelnök, Nemes Attila üs}ryezető igazgatő

Levelezési cím:

5600 Békéscsaba, Baizaúca 7l

Telefonszám:
E-mail cím:
Haszonbérelt víáerületek megnevezése:

infoí@khesz.hu: khesz@mail. slobonet.lru

661328-945. 30 l 47 8-37 83
1. Csókás-zugi holtás
2. Hantoskerti holtág
3. Fűzfás-zuei holtás

Rév-zuei holtás
5. Torzsás-zugi holtág
6. Német-zusi holtás
4.

7.Yaidatő

Beszámolónk vázlatos formában, a teljesség igénye nélkül készült.
2.

Az elvégz.eíttevékenvség rövíd bemuíatdsa

Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Szövetségünk között 2015. december 28-án kelt haszonbérleti
szerzÖdés szerint 2016. január 1-től kezdtiik meg a felsorolt hét nyilvántartotthalgazdálkodási víáerület

horgászati hasznosítását. A haszonbérleti ciklus első hónapjában gondoskodtunk Szövetségünk, mint új

hasznosító balgazdálkodási hatóságnál történő nyilvántartásba vételéröl. A pályánat és a szerződés
alapján megterveáük a halasítási alapelveket, majd a mennyiségre, halfajra, időszakokra lebontva a

2016. évi haltelepítési tervet. A halgazdálkodási hatóság felé vízterületenként kidolgoztuk a
halgazdálkodási terveket, melyek hiánypótlás nélkül elfogadásra kerültek. Elkészítetttik a területi

jegyeket a következők szerint:
Területi jegy típusok:

-

Összevont éves (teljes jogú lkedvezményes I. / Kedvezményes II.) - érvényes a KF{ESZ és az
Önkormányzat által kötött haszonbérleti szerződésben foglalt 67 hektár vizteriilet mellett a
KHESZ kezelésben lévő, több mint 2000 hektár horgászvine.
Ára: teljes jogu: 30.000 Ft / kedvezményes I: 10,000 Ft / kedvezményes II: 15.000 Ft l év

Gyomaendrőd ,,Városi Vízterületek" éves (felnött lkedvezményes II.) - érvényesa KF{ESZ
és az Önkormányzatáltal kötött haszonbérletiszerződésben foglalt 67 hekJár víáerületre.
Ára: Teljes jogú: 20.000 Ft / kedvezményes II: 10.000 Ft l év

-

Áttatános gyermek éves - érvényes a KF{ESZ és az Önkorm ányzat által kötött haszonbérleti
szerződésben foglalt 67 hektár vízterület mellett a KFIESZ kezelésben lévő, tobb mint 2000
hektár horgász-lízte.
Ára: 1.500 Ft l év
Napi / heti területi jegy: érvényesa KHESZ és az Önkorményzat által kötött haszonbérleti
szerződésben foglalt 67 hektár vizterulet mellett a KFIESZ kezelésben lévő, több mint 2000
hektár horgászlíne.
Ára: Napijegy (teljes jogú / kedvezményes): 2.500 Ft / 1.300 Ft

Jogosultságok. érvényesség:

-

-

Teljes jogú területi jegy: Horgászvizsgával díjköteles egységes állami horgászokmányhoz(I4.
életévbetöltése után) adható ki.
Kedvezményes I terüIeti jegy: Díjmentes egységes állami horgászokmányhoz adható ki, a
horgászvizs gáttett (legkorábban 10 év betöltésétől), de 1 5 évet be nem töltött horgászok részére.

Ebből a típusújegyből csak egy fajta (éves típusú)váltható. (térségekrebontott nem)
Kedvezményes II területi jegy: Díjköteles egységes állami horgászokmányhoz adható ki a
hölgyek, 70 évet betöltött horgászok és,,már" a díjköteles állami jeggyel rendelkező 14 évet
betöltött, de 18 évet be nem töltött ifiúsági horgászok részére. (A felsorolásnak megfelelő
horgászoknak a kedvezményezett II. típusújegyet váltani nem kötelező, részüke kiadható a
teljes jogú jegy is.)
Gyermek területi jegy: Díjmentes egységes állami horgászokmányhoz adható ki a 3 éves
életkor betöltésétöl a l5. éves életkor be nem töltéséig.
Napi heti teljes jogú / kedvezményes II. jegy: fentiek alapján.

Az éves területi jegyek érvényesektárgyév február l-től a

tárgyévet követö

év január 31-ig. A

napijegyek érvényesek a kitOltés idejétől számított24 őránát. A hetijegyek érvényesek a kit<iltés idejétől

7 napig. (A kedvezményes területi jegy egyetlen - maximum három, legfeljebb
háromágú horoggal felszerelt - horgászkészség, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2_nél nem nagyobb
csalihalfogó emelőháló használatáta jogosít.) A területi jegyek mindegyike UV-s védelemmel,
számított naptári

biaonsági papína, tőpéldányosan a vonatkoző jogszabályoknak megfelelően lettek elkészítve.

A

vízterületeket 2016. év elejétől KHESZ weblapján, a Tagegyesületek közgytílésein és az írott

médiában is folyamatosan népszerűsítettük.

Két nívós megyei horgászverseny is megrendezésre került, 2016. április 9-10-én aFűzfás-angi holtágon
a Finomszerelékes Megyei Felnőtt Egyéni Horgászbajnokság, majd2016. április 23-án szintén aFűzfászugi holtágon az egyedülálló megyei kezdeményezésű Körös-vidéki Sulikupa járási tankeruleti
selejtezője. Mindkét verseny eredményes en zárult.

A Gyomaendrődi Horgászok Egyesülete

több nyílt horgászversenyt rendezett. A Fűzflás-zugi holtágon
20l6. április 10-én megtartott kishalfogó verseny, majd a Német-zugi holtágon 2016. auguszt:tls 23-án
44 Őra időtartamban megtartott Dr. Sallai LászIő Emlékverseny fokozott részvételiarány mellett
sikeresen zajlottle.

3. Területi ieeve k értékesítési
tapasztalatai
Szövetségünk az éves típusúterületijegyek közül legnagyobb darabszámban az,,összevonf'teljesjogú
éves területi jegyet értékesítette.A jegytípus a Közép-Békési csatornák kivételévela KHESZ részére

haszonbérbe adott összes horgásmizre érvényes. Az Önkormányzat álta| haszonbérbe adott

horgász-lizek teljes területe ajegyben foglat összes borgász-lízösszes területének (2200 ha) 3 százaléka.
Az összevont területi jeg;rtípus a KHESZ és a MOHOSZ irányelvei alapján került elkészítésre,mely a

horgászok körében nagy népszeniségnek örvend, de a jegybevételek alakulásánál komplex szerkezet
miattazegy-egyvizre,vagyvizekre vonatkozó konkrétjegybevétel nem állapítható meg, nem mutatható
ki.
Összevont éves típusúterületi jegyekből 20l6. évben jelen ideig több ezet darabotértékesítettünk.

Gyomaendrőd ,,városi vízterületekre" kiadott éves területi jegyek értékesítettdarabszátmai:

-

jogú 228 db, 4.560 ezerforint, kedvezményes 23 db,
230 ezerforint, összesen: 4.790 ezerforínt
G}lomaendrőd..vórosivízterületek":

teljes

A

napijegyekből 2016. évben jelen ideig szintén több ezer, hetijegyekből több száa darabot
értékesítettünk.A Gyomaendrőd ,,városi vízterületekre" szóló külön napi-és hetijegy nincsen.

A gyermekek részérekiadott 1.500 Ft-os, a KHESZ kezelésében lévő - Önkormányzattól haszonbérelt
vizeket is tartalmazó - horgászvizekre érvényesáltalános területi jegyből másfel ezer darab felett
értékesítettünk.

A helyi székhelyű Gyomai Horgászok Egyesülete tapasztalatai szerint a20l6-ban értékesítettterületi
jegyek 55 százaléka volt az összevont területi jegy, 26,5 széaalékavolt a Gyomaendrőd városi
vízterületek,I8,5 százalék a Középsővízi és más KHESZ kezelésében lévő vízterületekre szóló tertileti
jegy. Az egyesület tagsai által leadott fogási naplók eredményei szerint az összfogás 51,5 szánaléka
származott a városi vízterületekről.
4. Horeósz.engedélv értékesítéshelvei, módi a:

A KHESZ által kiadott területi jegyek egyrészt Tagegyesületeinknél a megyében 92helyen, másrészt a
bizományos szerzódéssel horgász területi jegyértékesítésselmegbízott pontokon megyén belül és
megyén kívül (Budapest, Debreceno Kecskemét, Nagykőrös, Szeged, Szolnok, stb.) egyaránt
megvásárolhatók. Gyomaendrődi székhellyel jelenleg hét horgász tagegyesület és öt bizományos

jegyétékesítőpont működik.
Tage&vesületek:

1.

Gyomaendrődi Horgászok Egyesülete, 5500 Gyomaendrőd, Szabadságtér
székhelyen

2" Siratói

3.
4.
5.

6,
7.

1, értékesítés
helye:

Környezetvédelmi-és Horgászegyesület, 5500 Gyomaendrőd, Tanya VII. 24ll,
értékesítés
helye: Sellő Horgászbolt, Gyomaendrö d, F ő utca 214.
Templomzugi Környezetvédelmi-és Horgászegyesület, 5502 Gyomaendrőd, Fő utca 106,
értékesítés
helye: Sellő Horgászbolt, Gyomaendrő d, F ő utca 214.
BÓnom-zugi Horgász Egyesület, 5500 Gyomaendrőd, Apponyi utca 14, értékesítés
helye:
Gyomaendrőd, Kisréti út 13.
Kecsegés-zug Tájvédelmi Horgász Egyesület, 5500 Gyomaendrőd, Wesselényi út 5, értékesítés
helye: Sellő
Soczó-zugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület, 5600 Békéscsaba, Köris utca 3. V2,
értékesítés
helye: Körösi Weekend Horgászbolt, 5500 Gyomaendrőd, Hídflo utca 12.
Papp-zug, 5900 OrosházaoMaros utca 6, Körösi Weekend.

4

Legnagyobb taglétszámű és legmagasabb horgász területi jegyforgalmat bonyolító helyi Tagegyesület
a Gyomaendrődi Horgászok Egyesülete.
B

izományos értékesítőpontok:

1.

2.
3,
4.
5.

Sellő Horgászbolt, Gyomaendrőd, Fő tltca214,
Körösi Weekend Horgászbolt, 5500 Gyomaendrőd, Hídö utca
Profish Horgászbolt,5500 Gyomaendrőd, Fő utca 185.
Hídfő Etterem, 5500 Gyomaendrőd, Hídfő utca2o
Fészek Panziő,5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 6.

12"

Mivel több tagegyesület a tag|ainak horgászokmányokkal való ellátásával horgászboltotbízmeg, így a
jegyértékesítésjelentőstésze a fenti horgász üzletekben bonyolódik le.
Horgászturisáika

A

és je&vértékesítésektapasztalatai

horgász területi jegyértékesítésekalakulása és a víáerületeken ha!ászati

őri feladatokat ellátó

munkatársaink tapasztalata alapján a horgászok körében legnépszenibb vízterület aEűzfás-nlgi holtág
és a Német-zugi holtág. Kiemelkedő látogatottságukat többek között a jó megközelíthetőség, a szabad,
bekerítetlen partszakaszok adják. A Fűzf;ís-zugon számot tevő volt a megye más településeiről érkező

horgászok jelenléte. A horgászok elmondása szerint ,,közel van és lehet benne halat fogni." A nyári
látogatottság egy része a horgászok által kifogható pontytelepítések idejére koncentrálódott. Az Endrőd-

KözépsŐ, Endrőd-Révzugi, Torzsás és Hantoskerti-Falualja holüágakon jellemzően azok horgásztak,
akik saját ingatlannal rendelkeznek. Halászati őreink tapasztalataalapján,a szigorított napi ellenőrzések
hatására év kÖzben már az évekig horgász területi jeggyel nem rendelkező személyek is rendelkeztek
érvényeshorgászokmányokkal. Sajnos ezen holtágakon kevés a beépítetlen szabad partszakasz. A
kiadott nYaralóingatlanok miatt a Hantoskerti-Falualja holtág turizmusa a legaktívabb.Ha1ászatiőreink
itt több esetben ellenőrizek

külfoldröl érkezetthorgászokat is. Az itt nyaralóingatlant bérlő horgászok

egY része tapasztalataink alapján a KFIESZ általkezelttöbbi holtágra és a Hármas-Körösre
is ellátogat.
A látogatottság nÖvekedése legjobban aFűzfás-nlgi holtágon mutatkozik. Helyi vélemények alapjén

,,a

holtágakon az utóbbi időben ennyi horgásztmégnem láttak.''

-FŰzfászugi holtág
- Hantoskerti holtág
- Német-zugi holág
- Torzsás holtág
- Révzugi

-

holtág-

- Endrőd-Középső

3.833 kg (napi-darabsziám-korlátozotthalak fogási aránya: 62%)
- I.649 kg (napi-darabszám-korlátozotthalak fogási aránya: sl %)

-

-

1.225 kg (napidarabszám-korlátozott

halak fogási aránya:77 %)

877 kg (napi-darabszám-korlátozotthalakfogási
513 kg (napi-darabszám-korlátozotthalak

holtág

-

aránya: 83 %)

fogási aránya: 56 %)
halak fogási aránya: 50 %)

478 kg(napi-darabszám-korlátozott

A Megyei Halfogási Összesítő 2017. május végén,a KFIESZ éves rendes közgyűlésének idejére készül
el. Az összesítő elkészítésejelenleg folyamatban van.
5. Haltelepttések

Szövetségünk halgazdálkodási stratégiája szerint,

a

holnígak pályázatában és a haszonbérleti

szerződésben foglalt feltételeknek eleget téve nagy hangsúlyt feketetett a halasításra.

Iraltelenítések2016. december 3l-ie
Fűzfás-zugi holtág

_
-

Ponty előnevelt -20l6.július 12 - 20.000 db
Ponty egynyaras -2016. március 5-7 -447 kg
Ponty kétnyaras -2016. március 5-7 - 386 kg
Ponty anya(7-I0 kg/db) -2016. március 17 -92 kg (10 db)
Ponty háromnyaras -2016. marcius 23 - l762kg
Ponty kétnyaras -2016. április 26 - 520kg
Ponty háromnyaras - 2016. július 27 - 500kg
Ponty hiáromnyaras - 2016. szeptember 30 - 375 kg
Pontykétnyaras -2016. október 7 -544kg
Ponty háromnyaras - 2016. október 8 - 838 kg
Ponty háromnyaras - 2016. október 29 - 1000 kg
Vegyes fehérhal -2016. szeptember 30 - 250 kg
Csuka előnevelt -2016. április 13 - 6.000 db

süllő előnevelt -2016. május 20 - 10.000 db
Süllő előnevelt -2016.június 8 - 10.000 db
Jászkeszeg előnevelt -2016,július 13 - 5.000 db
Jászkeszeg előnevelt -2016. október 20 - 5000 db
Sügér egynyaras -2016. október 25 -20kg
Keszeg vegyes -2016. november 9 863 kg
Compó két-háromnyaras - 2016. november 16 - 40 kg
Csuka egynyaras -2016. november 10 - 94 kg

FÚzfiis-zugi holtág haltelepítéseinekösszértéke 20I6, október

ll-ig:

6.220,604

Ft

Hantoskerti-Falualja holtág

-

Ponty előnevelt -20l6.július 12 - 20.000 db
Ponty egynyaras -2016. március 5-7 -431kg
Ponty anya(7-I0 kg/db) -2016. március 17 - 56 kg
Ponty kétnyaras -2016, március 5-7 - 305 kg
Ponty háromnyaras - 2016. március 23-24 - 1596 kg
Ponty háromnyaras - 20 16. július 29 - 600 kg
Ponty hiáromnyaras - 2016. szeptember 27 -3l3 kg
Ponty háromnyaras - 2016. október 8 - 948 kg
Csuka előnevelt -2016. április 13 - 6,000 db
Süllő előnevelet -2016. május 20 - 10.000 db
Süllő előnevelt _20l6.június 8 - 8.000 db
Jászkeszeg előnevelt -2016. jűlius 13 - 5.000 db

Sügér egynyaras -2016. október 25 - 17 kg
Keszeg vegyes -2016. november 9 - 897 kg

Compó két-háromnyaras - 2016. november 16 - 40 kg
Csuka egynyaras -2016. november l0 - 117 kg

Hantoskerti-Falualja holtág haltelepítéseinek összértéke 2016, október 1}-ig: 4.406.135 Ft

Endrőd-Révzugi holtág

-

Ponty előnevelt _20l6.július 12 - 20.000 db
Pontykétnyaras -2016. március 5-7 -256kg
Ponty anya(7-I0 kg/db) -2016, március 17 - 52kg
Ponty háromnyaras - 2016. március 24 - 528kg
Ponty háromnyaras - 2016. október 29 - 609kg
Csuka előnevelt -20í6. április 13 - 6.000 db
Süllő előnevelt -2016. május 20 - 4.000 db
Jászkeszeg előnevelt -20l6.július 13 - 3.000 db
Sügér egynyaras -2016. október 25 - 17 kg
Compó két-háromnyaras - 2016. november 9 - 40 kg

Endrőd-Révzugi holtóg haltelepítéseinek összértéke : l.

4 6I .4 1

8

Ft

Endrőd-Középső holtág

-

Ponty előnevelt -20l6.július 12 - 20.000 db
Ponty egynyaras -2016. március 5-7 - 115 kg
Pontykétnyaras -2016. március 5-7 -324kg
Ponty háromnyaras - 2016. október 8 - 402kg
Jászkeszeg előnevelt -2016. július 13 - 3.000 db
Sügér egynyaras -2016. október 25 -17 kg
Compó két-hráromnyaras - 2016. november 9

Endrőd- Köz

éps ő

holtág halt el ep ítése inek

-

40 kg

ös s zértéke : 7 4 8. 3 4 8

Német-zugi holtág

-

Ponty elönevelt _2016. jűlius 12

-

20.000 db

Ponty anya(7-I0 kg/db) -2016. március 17 - 88 kg
Ponty háromnyaras - 2016. március 24 - 1594kg
Ponty háromnyaras - 20 1 6. július 27 - 5 00 kg
Ponty háromnyaras -2016. szeptember 30 - 603 kg
Ponty háromnyaras -2016. november 5 - 500 kg
Ponty háromnyaras - 2016. november 6 - 602kg
Ponty kétnyaras -2016. november 23 - 400 kg
Jászkeszeg előnevelt -2016.július 13 - 5.000 db

Német-zugi holtág haltelepítéseinek öss zértéke :

3.

1 8 0. 5 6

Torzsás-zugi holtág

-

Ponty anya(7-I0 kg/db) -2016. március 17 -48kg
Ponty háromnyaras - 2016. április l2 - 1060 kg
Ponty kétnyaras -2016. április 26 - 560kg
Ponty előnevelt -20l6.július 12 - 20.000 db
Ponty haromnyaras - 2016. november 5 - 500 kg
Ponty háromnyaras - 2016. november 22 - í0O0kg
Csuka előnevelt -2016. április 13 - 4.000 db

5

Ft

Ft

-

Jászkeszeg előnevelt

- 2016.július

13

-

3.000 db

Sügér egynyaras -2016. október 25 - 17 kg
Compó két-háromnyaras - 20l6, november 9

Tor zs as - zugi holtőg halte l epítés e inek

ö s sz

-

értéke: 2.

40 kg
4

1

8. 6

l8

Ft

Vajda tó

-

az év kazbeni glenge vízminősége, majd az előre jelzett hosszabb ideig tartó hideg tél miatt
telepítésnem történt,

Haltelepítések összértéke: 18.435.688 Ft

A

fent felsorolt telepítésekalkalmával minden halfajnál és korosztálynál törekedtiink a jó kondíciójú,

egészséges állomány került kihelyezésére.A halszállítmányok adottvízterűletre történő beengedésénél
a

KHESZ területileg illetékes alkalmazotti státuszú halászati őrei minden alkalommal jelen voltak. A

telepítésekről tétel szerint szállítólevéllel és víziállategészségőri igazolás készült, mely Szövetségünknél

rendelkezésre á|l.

A

haltelepítésekhelyszínei és dátumai

a helyi

ha|gazdálkodási hatóság felé

bejelentésre kerültek.

Tapasztalataink alapján a helyi horgászok a különböző

fajú és korosztályú halak telepítésétörömmel

fogadták.
6.

Halászati őrzis

2016. évben janurár 1-től április l-ig három fő teljes munkaidöben foglalkoztatottha|ászati őr és két fő
megbízásos halászati őr tevékenykedett a víáerületeken, majd 2016, áprllis 4-től további egy fő teljes
munkaidőben foglalkoztatotthalászati őr munkába állításával bővült az őrzés-védelem. A mindennapi
egyéni és csoportos halászati őri munkafeladatok ellátása mellett Szövetségünk 12 fő munkaszerződéses

halászati őrből álló halászati őri munkacsoportja az önkéntes-megbízásos halászati őrökkel és a
rendészeti szervekkel együttműködve havi egy-két alkalommal 6-10-fővel rendszeres akciót hajtot
végre.

A

hét vízterületeken az alábbi feljelentéseket eszközöltük jogosulatlan horgászat (egységes állami
horgászokmány éslvagy horgász területi jegy hiánya) miatt:

-

Hantoskerti holtágon 3 fővel szemben
Fűzfüs-zugi holtágon l fővel szemben
Endrőd-Középső hotágon l fövel szemben
Német-zugi holtágon 1 fövel szemben

A vízterületek halászati őrei:

-

Gyulai Mihály halászati őri csoport vezetője +36 (30) 205-3822
FehérCsaba+36 (30) 498-4927,
Scherk Lászlő +36 (30) 694-3637
Varjú Tibor +36 (30) 286-8404
FejérMárton(megbízással-önkéntes)
JankulárZsolt(megbízással-önkéntes)

8

7,

Víminős ég,

vízD ó

tlós

2016. évben több alkalommal vált szükségessé saját tapasztalatok és helyi bejelentések alapján a
Hantoskerti-Falualja, a Fűzfás-zugi, az Endrőd-Középső és az Endrőd-Révzugi holtág vízpótlása és
vízcseréje a fokozott vinirágzás miatt. Azelőre egyeztetett időpontok alapján a vízpótlások és vízcserék
végrehajtása előzetes egyeztetés után gyors reagálás mellett zökkenőmentesen

A Torzsás

megtörtént.

holtrágon atavaszi és nyár eleji csapadékos időjrárás által a holtágakba befolyó tápanyagdús

belvizek miatt, illetve a megszokotthoz képes későbbi vízfeltöltés eredményeként a holtág szinte teljes
területén igen erős hínrárprodukciótíapasztaltunk. A jelenség június közepére megszűnt. Sokat segített
ezirányban a helyi telektulajdonosok által a hínárfoltok kézieszközökkel történő eltávolítása, illetve az
időközben betelepített ponty állom 6ny fajra jellemző bioturbációja.

A Hantoskerti-Falualja holtág Torzsás-zugi holtág felőli végénkora tavasszal szintén néhány hínárfolt
volt látható, de a vízcserével a jelenség megszűnt.

A Német-zugi holtág vizszintjét a belvízbefogadó funkciója miatt a vizkeze\ő KÖVZIG

a nyár eleji
időszakban alacsonyabban tartotta, majd a beérkező belvizek miatt több alkalommal szivattyúkkal
kiszivattyűzta. A holtág nyárivízszintre való feltöltése csak július közepére történt meg.

A fent leirt észtevételek és a jóléti-horgászatihasznosítás számára megfelelő vízminőség véleményünk
szerint rendszeres vízpótlással és vízcserével, okszerű halgazdálkodással és szükség szerinti
al

garitkítások elvégzésévelme gfelelő szinten tartható.

Vízminőségvizsgálatok 20l6. július 28-án (Hach Lange HO30d}

-

Német-zugi há.: 26,I'C, pH: 7,94, Oz: 5,6I mg/l -72%
Endrőd-Középsö há.:28 "C, pH: 8,43, Oz: II,25 mll - I45,lYo
Hantoskerti há.: 26,9'C, pH: 8,36, C1.9,34 mg/l - 1l9,9%o
Fűzfás-rugi há.: 28 "C, pH: 7,16, Oz: 7,35 mgl -94,9Yo
Endrőd-Révzugi há. ligeti ág; 27,1 'C, pH: 7,94, Cr2: 5,5I mgll - 69,90Á
Endrőd-Révzugi há. kissebbik ága:27,3 "C, pH: 8,72, Oz 9,6 mg/l 122J%0

-

Szövetségünk bízik benne, hogy a pályázatban vállalt - a haszonbérleti szerződésben foglalt feltételek
teljesítésével,okszerű halgazdálkodással, rendszeres halászati őrzéssel és odafigyeléssel a haszonbérbe
adott vízterületek népszerű horgászvizekké fognak válni, ezzel elősegítve vizek

település horgász- és jóléti turizmusát.

jó megítélésétés a

A

horgászati hasznosítással kapcsolatosan a T. Önkormrányzat részéről bármilyen kérdéssel,
észrevétellel, vagy megkereséssel kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésre.

Békéscsaba, 2077 . május 5.

ffi
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ügyvezető igazgatő

4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2017. május 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a GYÜSZTE munkájáról
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2017. (I.26.) Gye. Kt. határozatával elfogadta a
Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség - Turisztikai Egyesülettel (Továbbiakban GYÜSZ-TE) megkötendő
együttműködési megállapodást.
A hatályban lévő megállapodás II. fejezet 6. pontja értelmében a GYÜSZ-TE évente 2 alkalommal beszámolót
készít (idényfelkészülés, idényelemzés) melyet a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
bizottság elé terjeszt. A beszámoló jelen előterjesztés elválaszthatatlan része.
A beszámoló keretében megismerhetjük a GYÜSZ-TE 2016 októbere óta végzett tevékenységét, valamint az
Egyesület által szervezett rendezvények rövid történéseit. Külön kiemelném az osztálykirándulás ajánló
tanulmányutat, melynek keretében a településen elérhető turisztikai kínálatot népszerűsítették. Az egyesület egész
évben facebook kampányt folytatott a www.gyomaendre.hu oldalon. Fenntartották a tourinform irodát, turisztikai
kiállításokon, Vásárokon népszerűsítették Gyomaendrődöt, emellett a horgászatot és a horgászturizmust. Az
egyesület pályázatot nyújtott be a GINOP 1.3.4 TDM szervezetek fejlesztése pályázatra, azonban a felhívás
visszavonásra került.
Elkészítették a 2016 évi idegenforgalmi statisztikát, melyből kiderül, hogy a szálláshelyek kevesebb vendéget
fogadtak. Az éves statisztika alapján 2016-ban az előző évhez képest több mint 4000-rel csökkent a vendégéjszakák
száma. Érdekes, hogy míg az idegenforgalmi adó köteles vendégéjszakák száma több mint 4500-al csökkent, addig
a mentes mintegy 400-al nőtt.
A beszámoló végén az egyesület felvázolta a jelenleg is folyamatban lévő feladatait.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a hogy tárgyalja meg a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség - Turisztikai
Egyesület 2016. évi munkájáról szóló beszámolóját.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló a GYÜSZTE munkájáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség - Turisztikai
Egyesület 2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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Beszámoló

a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület és a Tourinform Gyomaendrőd munkájáról

2017. április

Készítette: Oláh Réka TDM menedzser

………………………………………………..
Dr. Glózik Klára
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Beszámoló 2017. tavasz
2017. évi célok
Egyesületünk a következő célokat tűzte ki 2017. évre:
o Vendégéjszakák és vendégérkezések számának növelése, ez által IFA bevételek növelése.
o Turistaköltések növelése
o Garantált programok számának növelése, meglévők minőségének emelése (törekvés az élményközpontúságra, interaktivitásra)
o Gyomaendrőd, mint turisztikai márka kiépítésének folytatása, erősítése
o Marketing tevékenység összehangolása a város intézményei és az egyesület között a költséghatékonyág jegyében
o Gyomaendrőd marketing kommunikációjának egységesítése, egységes arculat használása. Ezáltal a
városmárkázás folyatatása.
o Helyi együttműködések erősítése, legfőképpen a helyi önkormányzattal és intézményeivel
o Ösztönzés a helyi TDM erősítésére
o Térségi TDM szervezet létrehozásának ösztönzése
o Kapcsolati tőke bővítése
o Hozzájárulás egy pozitív városimázs kialakításához, erősítéshez, ezzel támogatva a vállalkozó kedv
növekedését, illetve befektetők vonzását
o Városi turisztikai koncepció elkészítésének szorgalmazása

GINOP 1.3.4 TDM szerveztek pályázat visszavonás- térségi TDM-ek létrehozásának ösztönzése
A korábban egyesületünk által is beadott pályázat visszavonásra került a Magyar Turisztikai Ügynökség javaslatára. 2016 decemberében megjelent a 1859/2016 (XII.27.) Kormányhatározat a korábbi, ezt szabályozó
1006/2016 (I.18.) Korm. határozat módosításáról, melynek értelmében: Hatályát veszti az 1006/2016. (I. 18.)
Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 15. sora", mely tartalmazta a GINOP - 1.3.4. - 15 pályázatot.
A fenti döntést az MTÜ térségi TDM szervezetek létrehozásának ösztönzésével indokolta.
Ennek hatására egyesületünk több települést is megkeresett a Körös-Völgyi Térségi TDM szervezet létrehozásának gondolatával. A témában az egyeztetések folyamatosan zajlanak.
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Körös-völgyi Térségi TDM szervezet elképzelése

Emberi Erőforrások
Jelenleg irodánkban 2 főt foglalkoztunk, az alábbi pozíciókban:
- TDM menedzser – Oláh Réka
- Tourinform Irodavezető – Sztezsán Adrienn
A nyári időszakban Tourinform iroda meghosszabbított, szezonális nyitva tartásának zavartalansága érdekében
tervezünk még 1 főt, közfoglalkoztatás keretében alkalmazni, valamint szakmai gyakorlatukat töltő hallgatókat is
várunk.

2016. évi turisztikai szezon statisztikái (végleges adatok)
A város adóosztályának végleges adatai mutatja be az alábbi táblázat:
Vendégéjszakák és IFA bevételek alakulása Gyomaendrődön 2015-16
2015. év
Hónap

2016. év

Vendégéjszaka (éj)
mentes

köteles

IFA (ft)

összesen

bevallott

Vendégéjszaka (éj)
mentes

köteles

IFA (ft)

összesen

bevallott

Január

116

292

408

102 200

173

332

505

116 200

Február

307

391

698

136 850

140

486

626

170 100

Március

307

677

984

236 950

459

529

988

185 150

Április

253

702

955

245 700

282

548

830

191 800

Május

851

1502

2353

525 700

1508

1019

2527

356 650

Június

1625

1974

3599

690 900

2590

1656

4246

579 600

Július

4261

5576

9837

1 951 600

4471

3885

8356

1 359 750

Augusztus

3496

6109

9605

2 138 150

2348

5212

7560

1 824 200

Szeptember

687

1152

1839

403 200

423

628

1051

219 800
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Október

235

739

974

258 650

234

524

758

183 400

November

196

529

725

185 150

193

496

689

173 600

December

224

623

847

218 050

166

332

498

116 200

Összesen

12558

20266

32824

7 093 100 12 987 15 647
28 634
5 476 450
Forrás: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Adóosztálya

2016. évben mind a vendégéjszakák, mind a vendégszám illetve IFA bevételek tekintetében visszaeséseket
figyelhetünk meg. Az utóbbiak csökkenése az adófizetési kedv csökkenésével magyarázható, mint ahogy arról
októberi beszámolónkban is írtunk az Adóosztály és KSH vendégéjszaka számai között 2015-ben +4,5% százalék különbség volt az utóbbi javára. Az ellenőrzések szigorítását mindenképpen szükségesnek találjuk, mert ez
bevételkiesés mellett ez pályázati források lehívásánál is hátrányt jelent.
A bevételek kiesésének másik oka, az IFA mentes éjszakák számának növekedése, mely az ifjúsági turizmus
jelentős növekedését mutatja.

Szakmai tevékenység
Szakmai tevékenységünk lefedi a TDM szervezet működtetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a Tourinform
iroda működtetését és az azzal járó feladatokat. Mivel mindkét feladatkört együttesen végzik munkatársaink ezeket egyben mutatjuk be a következőkben
Elöljáróban még működési helyeinkről és nyitva tartásunkról a könnyebb érthetőség kedvéért:
Körös Látogatóközpont (Jókai u. 6.) Infopont: egész évben
Nyitva: hétköznap 8:00 és 16:00 között.
Tourinform iroda (Liget Fürdő pénztárral szemben): május 1 és szeptember 30. között
Nyitva: H-P 9:00 -17:00 és Szo: 10:00 -16:00, valamint Vas (jún 15 – aug 31) 10:00 -16:00

Folyamatos feladataink
Feladat
www.gyomaendre.hu működtetése

www.gyomaendre.hu facebook
oldalának működtetése
Események, rendezvények gyűjtése
Információ- illetve segítségnyújtás
a városba érkező turistáknak,
turisztika kereslet és kínálat közvetítése
Nemzeti Turisztika Adatbázis töltése /Tourinform feladat/
Garantált programajánló elkészítése

Leírás
Gyomaendrőd, mint turisztikai
desztináció bemutatása, turisztikai
szolgáltatók bemutatása, rendezvények, aktualitások feltöltése
Rendezvények hirdetése, turisztikai szolgáltatók bemutatása, nyereményjátékok, programajánló
Folyamatosan publikáljuk online,
illetve offline felületeken
Beérkező telefonos, e-mailes illetve személyes kérdések megválaszolása, tájékoztatás

Típus/Időzítés
folyamatos online marketing feladat

Gyomaendrődön és gyűjtőterületén található minden turisztikai
objektum/esemény adatbázisba
történő feltöltése, ellenőrzése
Programok összegyűjtése, kiadvánnyá (plakát, szórólap) rendezése, feltöltése a honlapra, nyomtatása, terjesztése

folyamatos (versenysemleges)
online marketing
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folyamatos online marketing
folyamatos online és offline marketing
folyamatos direkt marketing

minden szezon elején offline /
online marketing

Statisztikai adatok gyűjtése

Kiadványterjesztés
MTÜ által meghatározott feladatok
végrehajtása
Kapcsolattartás szakmai szervezetekkel (az együttműködés jegyében)

folyamatos adatgyűjtés, adatszolgáltatás és adatfrissítés az iroda
működési területét érintő turisztikai
adatokkal
Gyomaendrődi kiadványok terjesztése országosan
Tourinform feladat

folyamatos monitoring feladat

folyamatos kapcsolattartás a térségi, megyei, régiós, országos
szakmai szervezetekkel (többek
között Magyar Turisztika Ügynökség, Tourinform irodák, Tourinform
Békés megye, Magyar TDM Szövetség)

folyamatos

folyamatos offline marketing
folyamatos

Megvalósult akciók, feladatok
VIII. Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka Verseny
2016. november 26-án immár nyolcadik alkalommal szervezte meg egyesületünk a rendezvényét, a Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka Versenyt. A rendezvény helyszíne a Varga Lajos Sportcsarnok volt.
A megnyitón beszédet mondott Toldi Balázs polgármester, Dr. Glózik Klára egyesületünk elnöke és végül, de
nem utolsó során Tímár Albin a verseny zsűrijének elnöke.
A csapatok idén is két kategóriában mérhették meg tudásukat, magyaros-paprikás sült kolbászt és egyéb disznótoros étel készítettek. A zsűrizést a Békés Megyei Culinary Team végezte, Tímár Albin elnökletével. Összesen 15
jó hangulatú csapat indult, finomabbnál, finomabb ételekkel.
Természetesen idén nem maradhatott el a Böllérpálinka Verseny és a Hájas és tepertős sütemények versenye
sem. Előbbiben a zsűri elnöke Tímár János vendéglátós volt és összesen több mint 50 féle pálinkát zsűriztettek,
A rendezvényt igazán színes programkínálat jellemezte. A népi szokások jegyében látványos, hagyományőrző
disznóvágás bemutatóra került sor a Sportcsarnok előtti szakaszon. Bent délelőtt a jó munkához szólt a zene,
illetve a kisebbeket kézműves foglalkozás, ugrálóvár és trambulin várta.
Az eseményről több médium is beszámolt:
-

Körös Tv
Rádió Sun
Gyomaendrődi Hírmondó
Hír6
Pont tévé és rádió
Mjo.hu
www.gyomaendrod.com

Karácsonyi Vásár
Az immár második alkalommal megrendezésre kerülő rendezvényt egyesületünk több területen is támogatta. A
plakát nyomtatási költségeit átvállaltuk, illetve első napra ingyen színpadot biztosítottunk.
Plakát nyomtatás
Színpad bérbeadás értéke

30 000Ft
40 000Ft
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Utazási Kiállítások, Vásárok
A turisztikai szezont megelőző utazás kiállítások fontos részét képezték a szezon előkészítésének. Fontosnak
tartjuk, hogy a potenciális turisták már az utazásuk előkészítésekor találkozzanak településünkkel, illetve a DélAlföldi régióval, megismerjék annak turisztikai kínálatát.
Az országban, több helyszínen került megrendezésre ilyen profilú rendezvény. A Kelet- Magyarországi és Budapesti kiállítások szinte mindegyikén megjelentünk valamilyen formában.






Budapesti Utazás Kiállítás 2017. március 2-5
A Liget Fürdő megjelenését segítettük prospektusokkal és személyesen megjelenéssel.
Miskolci Utazás Kiállítás 2017. március 17-18
A Békés megyei Falusi Turizmus Egyesület standján jelentünk meg kiadványokkal.
Debreceni Utazás Kiállítás 2017. március 24-26
A Békés megyei Falusi Turizmus Egyesület standján jelentünk meg kiadványokkal, illetve a nyitónapon
személyesen is ajánlottuk a települést.
Szolnoki Utazás Kiállítás 2017. április 7-8
Önálló pulttal jelentünk meg, Tourinform irodák standján.

Felmerülő költségek:
Megjelenés – Miskolc kiadványterjesztés díja
Megjelenés – Pult Szolnok
Utazási és szállás ktg (összesen)

10 000 Ft
38 000 Ft
30 000 Ft

Osztálykirándulás ajánló, tanulmányút pedagógusoknak
2016. novemberében munkacsoportot alakítva, elkezdtünk, Gyomaendrőd, mint osztálykirándulás célpont népszerűsítését.
A munkacsoport tagjai:
Nagyné Perjési Anikó –Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság elnöke
Gera Krisztián – Liget Fürdő és Kemping ügyvezető igazgatója, TDM szervezet alelnöke
Weigertné Gubucz Edit Kállai Ferenc Kulturális Központ intézményvezetője
Dr. Szonda István – Szent Antal Népház intézményvezetője
Pájer Sándor – TDM szervezet elnökségi tag
Oláh Réka – TDM menedzser
Sztezsán Adrienn - irodavezető
Első lépésként saját weboldalunkon kialakítottunk egy kifejezetten pedagógusoknak, osztálykirándulóknak szóló
részt, ahol programcsomagokat ajánlunk számunkra. Későbbi megjelenések során erre a weboldalra hivatkozunk. (www.gyomaendre.hu/osztalykirandulas ).
A „Vidékjáró: Kirándul az Osztály” című pedagógusoknak szóló magazinban megjelent egy oldalas, várost népszerűsítő hirdetésünk, illetve online is megjelentünk a frissen indítottwww.kirandulazosztaly.hu weboldalon.
2017. március 22-én, a Víz Világnapja alkalmából tanulmányutat szerveztünk pedagógusok és intézményvezetők
számára, ahol bemutattuk Gyomaendrőd, mint osztálykirándulás helyszín lehetőségeit.
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Összesen 14 fő érkezett, Budapestről, Törökszentmiklósról, Dobozról és a környékbeli településekről is. A tanulmányút nyitásaként Nagyné Perjési Anikó, a város Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság elnöke köszöntötte a vendégeket.
A nap folyamán többek között ellátogathattak az Endrődi Tájházba ahol megismerhették a XIX. század végi
endrődi paraszti élet körülményeit és a gyerekeknek szóló foglalkozások is bemutatásra kerültek. A Szent Antal
Kenyérsütő Házban megkóstolhatták a hamisíthatatlan kemencében sült tésztákat. A Bárka Látogatóközpontban
megismerhették a halászat és a folyószabályozás történetét bemutató múzeumpedagógiai foglalkozásokat ezt
követően végigsétálva a Pájer Kempingen a gyerekek számára szórakoztató játékokat szemlélhették meg az ide
érkezők.
Ebéd előtt városunk polgármestere Toldi Balázs köszöntötte a résztvevőket, majd a Körös Látogatóközpont következett. Az esőcsepptől a Körösig” című kiállítás interaktív táblákkal mutatja be egy esőcsepp útját a földön. Az
Aranka Babamúzeumban pedig a közel 500 db játékbabából álló gyűjteményt tekinthették meg.
Utolsó helyszínként az interaktív, helyi élővilágot bemutató tanösvény az Erzsébet Ligeti Kilátó és Lombkorona
sétány szolgált.
Felmerülő költségek:
Vidékjáró kirándul az osztály hirdetés
Studytour költségei

114 000 Ft
58 000 Ft

Garantált programajánló
Minden évben elkészítjük standard programajánló kiadványunkat, melyet most a 2017. évi városi rendezvényekkel is kiegészítettünk. Ez a kiadvány a leginkább a városba érkező turistáknak szól, akik így könnyen megtalálhatják a számukra vonzó programlehetőségeket. A kiadvány elérhető irodánkban.
Felmerülő költségek:
Grafikai tervezés
Nyomda

25 000 Ft
85 000 Ft

Szakmai Rendezvények
Ebben a félévben is igyekeztünk minél több szakmai rendezvényre eljutni, hogy a legfrissebb szakmát érintő
hírekről, történésekről első kézből értesüljük, illetve a tudományos kutatások eredményeit is megismerhessük. Az
alábbi rendezvényeken vettünk részt:
Országos Tourinform Találkozó 2016 november – Budapest
A falusi turizmus aktuális kérdései és fejlesztési lehetőségei" konferencia – Szarvas 2016. november
Felelős turizmus – Nemzetközi Tudományos Konferencia – Békéscsaba 2016. november
Országos TDM Konferencia 2016 december – Mórahalom
A felelős turizmus konferencia szekcióülésén, egyesületünk elnöke, Dr. Glózik Klára is tartott a Gyomaendrődi
TDM szervezetről egy előadást.
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Folyamatban lévő akciók, feladatok
Horgászturizmus népszerűsítése projekt- szakértő bevonásával online felület és kiadvány készítése
A horgászturizmus Gyomaendrőd város idegenforgalmi palettájának mindig is igen fontos része volt. Szakértő
bevonásával szeretnék egy olyan kiadványt elkészíteni, amely hiánypótló lehet a településen. A mai kor igényeihez igazodva weboldalukon is kialakítunk egy horgászat menüpontot, ahol minden fontos információ megtalálható lesz a horgászatot kedvelők számára.
Az erre vonatkozó megbízási szerződést megkötöttük az alábbi tartalommal:
1, Leporelló (LA4 6 oldalas) méretű kiadvány szakmai tartalmának összeállítása, az alábbiak szerint:
„A” oldal tartalmi összeállítása:
o rövid ajánlószöveg, ami felvázolja Gyomaendrőd és szűk környezetének horgászati lehetőségekben egyedülálló viszonyait
o helyi TDM szervezet rövid bemutatása (horgászatturisztikai tevékenységének hangsúlyozásával), elérhetőségei
o az érintett vízterületek horgászati hasznosítóinak rövid bemutatása, elérhetőségeik, követhetőségeik
o ténylegesen hasznos offline és online információs lehetőségek
B” oldal tartalmi összeállítása:
o részletes horgászturisztikai jellegű térkép a szükséges grafikai és adatmegjelenítéssel, a TDM
szervezet irodájának feltűntetésével.
2, Weboldal horgászati menüpontjának kialakítása a megrendelő által üzemeltetett www.gyomaenre.hu
weboldalon, az alábbiak szerint:
-

a menüpont átstrukturálása (új almenük)
almenük szöveggel és fotókkal való teljes feltöltése
horgászati hasznosítók bemutatása, aktuális helyi horgászrendjük megjelenítése
áttekintő online grafikus térkép
beágyazható google térkép segédlet (egy össznézeti és az egyes vízterületekhez külön-külön rendelhetőek is)

A megállapodás alapján a feladat elvégzésének határideje: 2017. június 2.
Felmerülő költségek:
Szakmai tanácsadás, kiadványtervezés, weboldal 300 000Ft
tartalmi elemeinek feltöltése
Nyomda
48 000Ft

Körös Pecsétgyűjtő – kiadvány
A pecsétgyűjtő kiadvánnyal célunk, hogy a városba érkező turisták a lehető legtöbb attrakciót látogassák meg,
ismerjék meg illetve ha nem tudják bejárni az összeset később is megtehetik azt, mert a kiadvány nem veszti
hatályát. Ezzel az ösztönzővel igyekszünk elérni, hogy az attrakcióink, éttermeink látogatottságát növeljük.A
rendszer működésének lényege, hogy a vendég megvásárolja a gyűjtőt, majd egy meghatározott mininum darabszámú pecsét kigyűjtése után értékes ajándékok közül választhat.
További információk a kiadványról:
o

Méret A/4 (kétoldalas) színes műnyomó
9

o Megjelenés tartalma: 1 db kép, név, nyitva tartatás, elérhetőség (+weboldal) + pecsét helye
o méret: (egy pecsételő) 105 mm * 49,5 mm (a minta alapján)
o Árusítás: Tourinform illetve a jelentkező szolgáltatók.
o Pecsét: fogyasztásért, belépőért
o Legalább a helyek 70-80%-át meg kell látogatni az ajándékért.
 Ajándékok:
o Gyoma Endre póló választható méretben (választható ajándék)
o helyi termékekből összeállított ajándékcsomag (választható ajándék)
o Ajándékutalvány a Liget Fürdőbe, mely 4 fő részére biztosít fürdőzési lehetőséget (választható ajándék)
o Emléklap (fix ajándék, mindenki kap)
o Képeslap, hűtő mágnes, toll, kulcstartó (fix ajándék, mindenki kap)
Hirdetés:
weboldalak: www.gyomaendre.hu www.ligetfurdo.hu www.gyomaendrod.hu + csatlakozó szolgáltatók
weboldala
Közösségi média: Facebook
Személyesen ajánlva az elfogadóhelyeken, illetve a Liget Fürdő hangos bemondójában

Adwords kampány
Még az első félév során szeretnénk egy nagyobb szabású Adwords kampányt véghezvinni, melynek célja Gyomaendrőd, mint turisztikai desztináció népszerűsítése a www.gyomaendre.hu desztinációs honlapon keresztül.
Tervezett költségkeret: 500 e Ft

Fotóadatbázis bővítése – Imázs kiadvány
A fotóadatbázisunk bővítése régi terv volt, mely most május 15-el megvalósulni látszik, 100 db képpel bővítjük
állományunkat, melyet online és offline megjelenéseinkhez is felhasználunk a jövőben. A fotók megléte feltétele
az új imázs kiadványunk megjelenéshez, melynek tervezett dátuma az első félév vége.
Felmerülő költségek:
100 db fotó
Imázs kiadvány - grafikai tervezés
Imázs kiadvány - Nyomda

65 000 Ft
40 000 Ft
260 000 Ft

Tourinform Iroda a Liget Fürdőnél
Irodánk 2017 május 2 és szeptember 30 között 2 telephellyel fog üzemelni, a Liget Fürdőnél található Tourinform
irodával kiegészülünk.
A Tourinform iroda tervezett nyitva tartása:
o
o

Hétfő – péntek: 09:00 – 17:00
Szombat –vasárnap: 10:00 – 16:00

Monitoring
Nyári főszezon alatt idén is elkészítjük szokásos vendégelégedettségi kérdőívünket. Ismét diákok segítségét
fogjuk kérni a kitöltetéshez , valamint idén online is elérhető lesz a kérdőív.
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Összegzés
Összességében elmondhatjuk, hogy igyekszünk megalapozni egy jó szezont. Korábban megszerzett tapasztalatainkat kamatoztatjuk. Az általunk végezett marketingtevékenységből nem csak az egyesület tagjai profitáltak,
hanem a város összes turisztikai szolgáltatója, illetve hozzájárulunk a városmarketinghez építve ezzel Gyomaendrőd imázsát. Munkánkat a jövőben is hasonló odaadással és szakmaisággal fogjuk végezni.
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2017. május 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Zártkerti ingatlan művelés alól való kivonása
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonát képező Gyomaendrőd, zártkert 14879/8 hrsz.-ú, legelő
megnevezésű, 3125 m2 területű, 1,63 AK értékű ingatlan megvásárlására van érdeklődés.
A legelő a gyomai településrész belterületei határához közel a Mezőberény irányába vezető 46-os főközlekedési
útvonal mellett helyezkedik el. Megközelítése a műútról letérve földúton lehetséges.
A város helyi építési szabályzatáról 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet az ingatlanra „Ge1” jelű ipari gazdasági
építési övezet előírásai vonatkoznak, amely az alábbiak szerint beépíthető.
Az építési övezetekben új építés esetén a következő rendeltetésű épületek engedélyezhetők:
a) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, az épületen belül a tulajdonos, a
használó és a személyzet számára szolgáló lakások,
b) ipari, energiaszolgáltatási és településgazdálkodási építmények, amelyek nem jelentős zavaró hatásúak,
c) parkolóház, üzemanyagtöltő,
d) hulladékgyűjtő udvar.
A 14879/8 hrsz.-ú legelő Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) rendeletében (továbbiakban: vagyonrendelet)
meghatározottak szerint az önkormányzat törzsvagyonát képezi, melyek kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná lett
minősítve.
A területet az önkormányzat megfelelő funkció hiányában nem tudja hasznosítani, illetve fejlesztés szempontjából
kieső résznek számít.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyongazdálkodás feladatai között meghatározza a
vagyontárgyak hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő
használata, hasznosítása, gyarapítása, mellet a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából
feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítését is.
Az érdeklődésre való tekintettel javasoljuk az ingatlan értékesítését.
Az ingatlan lényegesen magasabb áron történő értékesítése érdekében javasoljuk a zártkerti művelés alóli kivonást.
A kivonást követően az ingatlan tulajdonjogát nem csak kizárólag a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
2013. évi CXXII. törvényben meghatározott földművesek szerezhetik meg.
A zártkerti művelés alóli kivonást az ingatlan nyilvántartásról szóló 1997. évi CXL. törvény 89/A § alapján 2017.
december 31. napjáig ingyenesen meg lehet tenni.
Ha a zártkerti ingatlant kivonják a művelés alól, attól nem változik meg a terület építési övezeti besorolása, de
könnyebbé válik az értékesítése. Tehát a zártkerti ingatlan, amely nincs mezőgazdasági célra hasznosítva, és azt
értékesíteni kívánják, akkor, kivonást követően nem kell végigmenni a jelenlegi szigorú elővásárlási és jóváhagyási
szabályokon, ami a termőföldekre vonatkozik.
A vagyonrendelet 7. § (1), bekezdése alapján a termőföld zártkerti művelés alóli kivonása Képviselő-testületi
hatáskörbe tartozik.
A vagonrendelet 23. § -a alapján a mezőgazdasági művelésű ingatlanok hasznosításának előkészítése és a
Képviselő - testületi döntés végrehajtása a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság feladata.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
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Döntési javaslat
"Zártkert művelés alóli kivonása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról
és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati
rendelet 7. § (1) bekezdése, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXL. törvény 89/A §-a alapján a
Gyomaendrőd, zártkert, 14879/8 hrsz.-ú, legelő megnevezésű, 1,63 aranykorona értékű ingatlant zárkerti művelés
alól kivonatja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a
szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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14879/8 hrsz.
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2017. május 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Szántó művelési ágú termőföld felajánlás
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Horváth Csaba 1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 5. szám alatti lakos Gyomaendrőd Város Önkormányzata
részére édesanyja Horváth Lászlóné 1024 Budapest, Keleti Károly utca 38. szám alatti lakos tulajdonos
képviseletében ajánlatot tett a Gyomaendrődi 02621/3 hrsz.-ú szántó és kivett anyaggödör megnevezésű, 26,734 ha
területű, 564,01 AK értékékű termőföld ½ tulajdoni hányadának értékesítésére.
A termőföld felajánlással kapcsolatos fontosabb adatok
Elhelyezkedés
Gyomaendrőd, külterület, Túrkeve határához közel az úgynevezett
„Csejten”.
Helyrajzi száma:
02621/3
Területe:
26 ha 8500 m2
Megnevezése:

Kat. jöv.:
Átlag AK érték:
Tulajdonosok:
Horváth Lászlóné tulajdoni
hányadának adatai:
Bejegyzett jogok, terhek:
Földhasználó:
Földhasználat lejárati ideje:
Vételár ajánlat az ½ tulajdoni
hányadra:

a)
szántó, 26 ha 7340 m2
b) kivett anyaggödör, 1160 m 2
564,01 AK
21,09
1.
Horváth Lászlóné, 1024 Budapest, Keleti Károly utca 38., ½,
2.
Nagy Zsolt József, 1132 Budapest, Visegrádi utca 17. 3/7., ½.
Terület: 13 ha 4250 m2 , aranykorona értéke: 282,01.

Bányaszolgalmi jog a mellékelt nem hiteles tulajdoni lap-szemle szerint.
Agrokeve Kft. (5420 Túrkeve, Széchenyi utca 28.) haszonbérleti jogviszony
alapján
2027.10.31.
18.894.670,- Ft. Aranykorona értékre vetítve: 67.000,- Ft/AK.

Horvát Csaba a felajánlással kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adta.
1.
Az előzetes megbeszélések alapján a tulajdonostárs Nagy Zsolt József hozzá fog járulni az ingatlan ½-ed
részének az értékesítéséhez, nem kíván élni az elővásárlási jogával.
2.
A haszonbérlő várhatóan hozzá fog járulni a haszonbérleti szerződés megszüntetéséhez, amennyiben az új
tulajdonos nem kívánja azt fenntartani.
3.
A termőföld eladási ajánlatával megkereste a szomszédos ingatlanok tulajdonosait is.
A termőföld ½-ed tulajdonrésze megszerzésének korlátai.
1.
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Ftv.)11. § (2)
bekezdés c) pontja alapján termőföld tulajdonjogát a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat
közfoglalkoztatás céljára szerezheti meg.
2. Az előterjesztés időpontjában közfoglaltatási cél megvalósításához történő termőföld megszerzéséhez a
hatályos rendelkezések alapján nem igényelhető központi támogatás.
3.
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésben nem áll rendelkezésre forrás az ingatlan megvásárlására.
4.
Az önkormányzat javára nem jegyeztethető be az ingatlan-nyilvántartásba a földhasználat.
5.
A Ftv. elővásárlási jogot biztosít. Az elővásárlási jogosultak sorrendjében az önkormányzatot megelőzi a
földműves tulajdonostárs, a földhasználó.
6.
A termőföld földhasználati joggal terhelt 2027. október 31. napjáig. Jelenleg nincs kellő információnk arról,
hogy a haszonbérlő milyen feltételek mellett hajlandó a szerződés megszüntetésére.
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
nyilatkozattételi jog Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületét illeti meg.
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A fent leírt szempontokat mérlegelve nem javasoljuk a termőföld 1/2–ed tulajdonrész megvásárlásának a
kezdeményezését.
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 Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tisztelettel megköszöni Horváth Lászlóné 1024
Budapest, Keleti Károly utca 38. szám alatti lakos felajánlását, azonban nem kívánja megvásárolni a Gyomaendrőd,
külterület 02621/3 hrsz.-ú, szántó és kivett anyaggödör megnevezésű, 26 ha 8500 m2 területű, 564,01 AK értékű
termőföld Horváth Lászlóné 1024 Budapest, Keleti Károly utca 38. szám alatti lakos ½ tulajdoni hányadát.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2017. május 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd, Kocsorhegy, 9861 hrsz.-ú ingatlan értékesítése nyílt
eljárásban
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Uhrin László (5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 15.) kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, mely szerint
meg kívánja vásárolni az önkormányzat tulajdonát képező Gyomaendrőd, Kocsorhegy, 9861 hrsz.-ú, kivett, lakóház,
udvar, gazdasági épület megnevezésű, 1050 m2 területű ingatlant.
Az ingatlan az úgynevezett „kocsorhegyi” településrészen a Hármas-körös árvízvédelmi védtöltéshez közel, tanya és
mezőgazdasági ingatlanok között helyezkedik el. A közművek közül az áram rácsatlakoztatása biztosított. A 2005.
évi árvízvédekezés során a töltésen átszivárgott a víz, ezáltal a telken lévő épület és egyéb építmény károsodott, így
azokat le kellett bontani. Az ingatlan vismajor kárrendezés során 2006. évben került az önkormányzat tulajdonába.
A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján a terület „Lf” jelű falusias
lakóterület.
Az önkormányzati kataszterben az ingatlan az egyéb vagyon részét képezi, amely forgalomképes.
Az ingatlan nincs hasznosítás alatt.
Az ingatlan becsült forgalmi értékét a szakvélemény nettó 105.000,- Ft összegben határozta meg.
A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet szabályozása alapján az önkormányzati vagyon elidegenítése,
használatba- vagy bérbeadása, illetve más módon történő hasznosítása, továbbá értékhatártól függetlenül e vagyon
megterhelése, fő szabályként, versenyeztetési eljárás eredményeként történhet.
A versenyeztetés formáját tekintve a nyílt árverést javaslom, ebben az esetben a licitálás során meg van annak a
lehetősége, hogy a kikiáltási árnál magasabb összegben kerül eladásra az ingatlan.
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
Döntési javaslat
"Árverés meghirdetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Kocsorhegy 9861 hrsz.-ú, kivett,
lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 1050 m2 területű ingatlant értékesítésre nyílt árverést hirdet az
alábbi kiírás alapján.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124
Gyomaendrőd, Kocsorhegy, 9861 hrsz.-ú, kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 1050 m2
területű ingatlan értékesítésre
ÁRVERÉSI KIÍRÁS
Az árverést 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
Az árverés célja: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete egyfordulós nyilvános árverést
hirdetett a tulajdonában lévő a Gyomaendrőd, Kocsorhegy 9861 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére.
Az árverést vezeti: Csényi István a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazottja.
Az árverés kiírása, meghirdetése
A megkötendő szerződés típusa: Adásvételi szerződés
Az árverésen 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 az
ingatlan tulajdonjogát megszerezheti.
Magánszemélyek a személyi okmányaikkal igazolhatják magukat.
Cégek esetében az aláírásra jogosult, vagy érvényes meghatalmazással rendelkező vehet részt az árverésen. 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 az árverésen kell igazolni.
Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az előleg letétbe
helyezésre került.
1. kikiáltási ár, induló licit: 105.000,- Ft. Licitlépcső: 1.000 Ft.
2. Az ingatlan leírása:
Helyrajzi szám
9861 hrsz.

Az ingatlan főbb adatai, jellemzői, egyéb megjegyzés

Megnevezése: kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület. Területe: 1050 m 2 .
Az ingatlan az úgynevezett „kocsorhegyi” településrészen a Hármas-körös árvízvédelmi
védtöltéshez közel, tanya és mezőgazdasági ingatlanok között helyezkedik el. A közművek
közül az áram rácsatlakoztatása biztosított. A telken lévő épület és egyéb építmény
lebontásra került.

3. A szabályozási terv előírásai.
A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján „Lf” falusias lakóterület
előírásai vannak érvényben.
4. Az árverés
4.1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal ülésterme (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
4.3 Ideje: 2017. június 19. 10 óra.
Árverési biztosíték
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5. A meghirdetett ingatlanra az induló ár 10 %-át kitevő 10.500,- Ft árverési biztosíték utalását – legkésőbb 2017.
június 19.-én 9 óráig - el kell indítani az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 53200125-11062402
számlára, és annak bizonylat másolatát az ajánlatához kell csatolni.
6. Az árverés során azon licitálók, akik nem nyertek, azoknak a befizetett előleg visszautalásra kerül, az eredmény
megállapítását követő 3 napon belül. A nyertes licitáló döntése alapján szintén kérheti az előleg visszautalását, vagy
annak beszámítását a vételárba.
Szerződéskötés feltételei
7. Az árverés nyertese az értesítést követően 15 napon belül szerződést köt.
8. Vételár megfizetése: Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
9. A szerződéskötés egyéb feltételei:
9.1. Ha az árverés nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőben – meghiúsul,
vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a
szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő licitálóval – azonos feltételek mellett –
szerződést kötni, vagy új árverést kiírni.
9.2. A nyertes licitáló helyébe lépő licitálóval csak akkor köthető szerződés, ha
a) az árverési kiírás erre lehetőséget adott, továbbá
b) az árverés eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt licitálót erről külön értesítették, továbbá
c) a szerződésnek a kiíró által történő – a 9.1 pontban foglalt okok miatti – felmondása vagy attól történő elállása
esetén a szerződéskötéstől számított 6 hónap még nem telt el.
Egyéb információk
10. Az árverési kiírás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján ( www.gyomaendrod.hu) illetve a Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján. Gyomaendrőd Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak
feletti rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet a város honlapján megtalálható.
11. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
Osztályán lehet kérni munkanapokon 8 és 14 óra között. Az ingatlan nem körülzárt, a helyszínen megtekinthető.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI
SZAKVÉLEMÉNY

A Gyomaendrőd, Kocsorhegy, 9861 hrsz.-ú ingatlan becsült forgalmi értékének megállapításáról

Készült: 2017. május 02.

Készítette:

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

2
I. ÉRTÉKLAP

Az ingatlan becsült forgalmi értéke:
105.000,- Ft, azaz: Százötezer forint.

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

Az értékbecslés fél évig érvényes. Későbbi felhasználás esetén az új érték nem számítható az inflációs
rátával növelt összeggel, az értékbecslést ez esetben aktualizálni kell.

Gyomaendrőd, 2017. május 02.
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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, Tanya III. kerület 19/2. szám (Kocsorhegy, 9861 hrsz.)
alatti kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan becsült forgalmi értékéről
készítsek ingatlanforgalmi szakértői véleményt. Az értékbecslés célja: értékesítés előtt a becsült
forgalmi érték meghatározása.
Az ingatlant helyszíni szemrevételezés útján a TEGOVOFA irányelveit figyelembe véve értékeltem.
Vizsgáltam az ingatlan elhelyezkedését, megközelíthetőségét, környezetét.
A becsült értéket piaci összehasonlító
figyelembevételével határoztam meg.

adatok

és

végrehajtáshoz

kiadott

értékelések

Az önkormányzati kataszterben az ingatlan az egyéb vagyon részét képezi, amely forgalomképes.
A forgalomképes önkormányzati vagyon hasznosítása Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
14/2003.(VI.5.) önkormányzati rendelet, a helyi versenyeztetési szabályzat értelmében nyílt árversen (
versenyeztetés útján ) történhet.

II. Az ingatlan leírása
Az ingatlan nyilvántartási adatai
Az ingatlan elhelyezkedése:
Helyrajzi szám:
Telek nagysága:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:

Gyomaendrőd, Kocsorhegy
9861
1050 m2
1/1
Kivett
kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület
E.ON vezetékjog a mellékelt földkönyv szerint

Az ingatlan tulajdonosa:
 Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Az ingatlan az úgynevezett „kocsorhegyi” településrészen a körös árvízvédelmi védtöltéshez közel
tanya és mezőgazdasági ingatlanok között helyezkedik el. A közművek közül az áram
rácsatlakoztatása biztosított. A 2015. évi árvízvédekezés során a töltésen átszivárgott a víz, ezáltal a
telken lévő épület és egyéb építmény károsodott, így azokat le kellett bontani. Az ingatlan vismajor
kárrendezés során 2006. évben került az önkormányzat tulajdonába.
A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján a terület
„Lf” jelű falusias lakóterület.
A telkekre az „Lf 1” jelű építési övezet előírásai vonatkoznak az alábbiak szerint
8. § (1) Az Lf jelű falusias lakóövezet területén:
a) Az övezetben csak 20-45° közötti tetőhajlású épületek építhetők.
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b) Egy rendeltetési egységre biztosítandó legkisebb telekméret: 350 m2, amelyben a gépkocsi
tárolókat nem kell figyelembe venni.
c) Közműellátás szintje: teljes, kivétel Öregszőlő, Kocsorhegy, Nagylapos területe, ahol a részleges
közművesítettség is elégséges.
(2) Öregszőlő és Kocsorhegy területén az „építési hely” hátsó határa az utcavonaltól számítva max. 45
m.
(3) Utcai telekszélesség: min. 14 m.
(4) Az O-30/4,5-800 jelű építési övezetben az utcai telekszélesség: min 17 m, saroktelek esetén 20 m.
(5) Az Lf jelű építési övezetekben új építés esetén a következő paraméterek biztosítandók:
**megjegyzés: 5 m-nél kisebb meglévő előkerthez való csatlakozás 0-1,5 m eltéréssel a telek belseje
felé legfeljebb 5,0 m előkertig engedélyezhető.
Az építménymagassági előírás a közterület felőli épület első 15 m-ére vonatkozik, amelytől távolodva
15 m-enként 1,5 m-es építménymagasság-növekedés engedélyezhető az építési helyen belül. Az
építmény legnagyobb magassága a 7,5 m-es homlokzatmagasságot sehol sem haladhatja meg.

Je
l

Övezeti
jel

Beépítési Max.
Min/max Min.
Min.
Előkert Oldalkert Hátsókert
mód
beépítettség építmény- telekterület zöldfelület min min (m) min.(m)
(%)
magasság (m2)
(%)
(m)
(m)
O 30 Oldalh. álló
30
3,5-4,5
700
40
5**
4
6

Lf Lf
1
(4) Az Lf jelű építési övezetekben új építés esetén a következő rendeltetésű épületek engedélyezhetők:
a) legfeljebb kétlakásos lakóépület,
b) mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény,
c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
d) szálláshely-szolgáltató épület,
e) kézműipari építmény,
f) helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
g) sportépítmény,
h) nem nagyüzemi gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény.

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,
 A hasznosíthatóság,
 Az újraelőállítási költségek,
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A várható hozam,
A kereslet – kínálat, stb.

Értéknövelő tényező:
1. A helyi építési szabályozás szerint beépíthető.
Értékcsökkentő tényező:
1. A települést jellemző alacsony ingatlan árak.
Ezen a településrészen az önkormányzat 2010 m2 területű 8,38 Ak értékű, szántó művelési ágú
ingatlant értékesített 2007. évben nyílt árverésen 32.000,- Ft összegben.
A jelenlegi hirdetési adatok között Gyomaendrődön nincs hasonló adottságú ingatlan. Jelenleg a
Bogárzó-zugban 300 ezer forintért árulnak 791 m2 területű beépíthető telket. Fajlagos ár: 380 Ft/m2.
A vizsgált ingatlan környezetében az elmúlt időszakban üres tanyahely nem került értékesítésre.
Végrehajtási eljárásban a kocsorhegyi településrészen 100 Ft/m2 fajlagos áron kerültek értékelésre a
hasonló tanyahelyek. Ezen végrehajtásra került tanyahelyek értékesítése nehéz, nincs jelentkező a
licitálásra.
Az ingatlan elhelyezkedése, beépíthetősége, a rendelkezésre álló információk alapján a fajlagos
becsült forgalmi értéket 100,- Ft/m2 összegben határoztam meg.
Becsült érték: 100 Ft/m2 x 1.050,- Ft/m2 = 105.000,- Ft.

IV. Összefoglalás
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője ( 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám )
alapján elvégeztem az
a Gyomaendrőd, Tanya III. kerület 19/2. szám (9861 hrsz.) ingatlan értékbecslését
A rögzített adatok, számítások alapján az ingatlan becsült forgalmi értéke a településen, az
ingatlanpiaci helyzet alapján és az árak figyelembevételével:
105.000,- Ft, azaz: Százötezer forint.

V. Záradék

Jelen értékbecslési szakvélemény a vizsgált ingatlan értékesítéséhez 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.
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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. május 2.

Csényi István
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2017. május 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd, Külterület 02712/15 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 2017. áprilisi 26.-i ülésén a Gyomaendrőd,
Külterület 02712/15 hrsz.-ú kivett csatorna megnevezésű, 1273 m2 területű ingatlan értékesítésre nyílt pályázatot
hirdetett [230/2017.(IV.26.) önkormányzati határozat].
A pályázati kiírás fontosabb feltételei:
1. Nettó induló ár: 105.000,- Ft.
2. A meghirdetett ingatlanra 10.500,- Ft pályázati biztosíték utalását el kell indítani az Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 számlára, és annak bizonylat másolatát az ajánlatához kell
csatolni.
3. 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.
4. A pályázatokat Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete bíráltja el. A pályázat nyertese az,
akit Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 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.
5. A pályázat nyertese az értesítést követően 15 napon belül szerződést köt.
6. Vételár megfizetése: Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. május 17. 10 óra volt. Az ajánlatok bontása 11 órakor megtörtént.
Határidőre …………….. nyújtotta be ajánlatát. ….. nyilatkozott a pályázati feltételek elfogadásáról. Az ingatlan
vételárára bruttó ….,- Ft összegű ajánlatot tett. A pályázó a pályázati feltételeknek megfelelt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a pályázati kiírásban fenntartotta azon jogát, hogy pályázatok ismeretében –
akár indokolás nélkül is – az eljárást eredménytelennek minősítse. A benyújtott pályázat ismeretében javasoljuk az
eljárást eredményesnek nyilvánítani, továbbá az adásvételi szerződés megkötését, azzal, hogy az eljárási költségek
megfizetése a vevőt terhelik.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Pályázat elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Külterület 02712/15 hrsz.-ú kivett
csatorna megnevezésű, 1273 m2 területű ingatlan értékesítésre meghirdetett nyílt pályázati felhívásra ………
beérkezett ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja … név, cím a Gyomaendrőd, Külterület
02712/15 hrsz.-ú kivett csatorna, 1273 m2 területű megnevezésű ingatlanra tett ajánlatát az alábbi feltételek mellett.
1. Vételár: nettó 105.000,- Ft,
2. A pályázat nyertese az értesítést követően 15 napon belül szerződést köt.
3. A vételár megfizetése legkésőbb az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg történik,
4. Az ingatlan birtokba adása: legkésőbb a szerződés aláírását követő 8 napon belül.
5. Az adásvételi szerződés elkészíttetése, az ügyvédi költség valamint a földhivatali eljárás díjának megfizetése a
vevőt terhelik.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert az
adásvételi szerződés megkötésére és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2017. május 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd, Pásztor János utcában lévő 2178/4 hrsz.-ú ingatlan
telekrészének értékesítése
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő–testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. márciusi 30.-i ülésén a Gyomaendrőd, Pásztor
János utcában lévő 2178/4 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanból telekalakítással létrejövő
mintegy 945 m2 nagyságú területrész értékesítésre nyílt pályázatot hirdetett [159/2017.(III.30.) önkormányzati
határozat].
A pályázati kiírás fontosabb feltételei:
1. Nettó fajlagos induló ár: 2.000,- Ft/m2 .
2. 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.
3. 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.
4. A pályázatokat Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete bírálja el. A pályázat nyertese az,
akit Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 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.
5. A pályázat nyertese a záradékolt telekalakítási eljárás jogerőre emelkedéséről történő értesítést követően 15
napon belül szerződést köt.
6. Vételár megfizetése: Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
7. A telekalakítási eljárás és szabályozási terv módosítása során felmerülő összes költség a vevőt terheli.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. április 28. 10 óra volt. Egy ajánlat érkezett be, melynek a bontása
megtörtént.
Határidőre a Rautóth Centrum Kft., (5600 Békéscsaba, Gyöngyösi u. 51.) nyújtotta be ajánlatát. A Rautóth Centrum
Kft. nyilatkozott a pályázati feltételek elfogadásáról. Az ingatlan vételárára nettó 2000,- Ft/m2 összegű ajánlatot tett. A
pályázó a pályázati feltételeknek megfelelt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a pályázati kiírásban fenntartotta azon jogát, hogy pályázatok ismeretében –
akár indokolás nélkül is – az eljárást eredménytelennek minősítse. A benyújtott pályázat ismeretében javasoljuk az
eljárást eredményesnek nyilvánítani, továbbá az adásvételi szerződés megkötését, azzal, hogy az eljárási költségek
megfizetése a vevőt terhelik.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
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Döntési javaslat
"Pályázat elbírálása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Pásztor János utcában lévő 2178/4
hrsz.-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanból telekalakítással létrejövő mintegy 945 m2 nagyságú
területrész értékesítésre meghirdetett nyílt pályázati felhívásra a Rautóth Centrum Kft., (5600 Békéscsaba,
Gyöngyösi u. 51.) beérkezett ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Rautóth Centrum Kft., (5600 Békéscsaba,
Gyöngyösi u. 51.) Gyomaendrőd, Pásztor János utcában lévő 2178/4 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű
ingatlanból telekalakítással létrejövő mintegy 945 m2 nagyságú területre tett ajánlatát az alábbi feltételek mellett.
1. Vételár: nettó 2000,- Ft/m2 .
2. A pályázat nyertese a záradékolt telekalakítási eljárás jogerőre emelkedéséről történő értesítést követően 15
napon belül szerződést köt.
3. A vételár megfizetése legkésőbb az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg történik.
4. Az ingatlan birtokba adása: legkésőbb a szerződés aláírását követő 8 napon belül.
5. Az adásvételi szerződés elkészíttetése, az ügyvédi költség valamint a földhivatali eljárás díjainak megfizetése a
vevőt terhelik.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert az
adásvételi szerződés megkötésére és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2017. május 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Önkormányzati ingatlanok telekhatár-rendezése
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Véleményező bizottság:
Tisztelt Képviselő-testület!

Pólya János a gyomaendrődi 695 hrsz.-ú (természetben 5500 Gyomaendrőd, Hantoskerti utca 2. sz.) ingatlan
tulajdonosa és Gácser Botond a gyomaendrődi 698/2 hrsz.-ú (természetben 5500 Gyomaendrőd, Áchim András utca
11/2.) ingatlan tulajdonosa azzal a kéréssel fordultak a Képviselő-testülethez, hogy a megjelölt ingatlanok
tekintetében járuljon hozzá a telekhatár-rendezéshez.
A kérelem részletesen taglalja, hogy a gyomaendrődi 695 és 698/2 hrsz.-ú ingatlanok megosztásáról 1993-ban
vázrajz készült, amely okiratot a földhivatal az ingatlan-nyilvántartásban átvezetésre került. A felmérés során már
megállapításra került, hogy a kérelmezők tulajdonában lévő épületek részei a 699 hrsz.-ú (Esze Tamás utca) és a
879 hrsz.-ú közterületekre (Hantoskerti utca) ráépültek. Az ingatlanok telekhatár kitűzése minimális eltéréssel, de
nem pontosan történt meg. Ennek eredményeképpen összességben 6 m2 beépítésre került a közterületekből.
Pólya János értékesíteni kívánja az ingatlanját (695 hrsz.) oly módon, hogy a garázs építményt saját tulajdonaként
meg kívánja hagyni. Ennek érdekében az ingatlanra a tulajdonos társasházat alapít. Így a garázs és a lakóépület,
mint társasházi külön tulajdonok kerülnek átvezetésre az ingatlan-nyilvántartásban. A társasház alapítás feltétele,
hogy az ingatlanon található épületek nem érhetnek át más földrészletbe. Ezért szükséges a 699 és a 879 hrsz.-ú
valamint az önkormányzati tulajdonú 695 és 698/2 hrsz.-ú ingatlanokat érintő telekhatárok rendezése.
Az előterjesztéshez mellékelt változási vázrajz szerint a telekhatárok az alábbiakra módosulnak
Helyrajzi szám
695
698/2
699
879

Művelési ága
(kivett)
lakóház, udvar,
gazdasági épület
(kivett)
gazdasági épület,
udvar
(kivett)
közterület
(kivett)
közterület

Az ingatlanok változás előtti Az ingatlanok változás utáni
területe
tervezett területe (m2)
(m2)
620
623
697

700

3742

3743

18812

18805

A 695 és 698/2 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosai a kitűzött telekhatárok ismeretében jóhiszeműen ráépítettek az
önkormányzati közterületekre.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az alábbiak szerint szabályozza a jóhiszemű ráépítést.
„5:70. § [Ráépítés]
(1) Ha valaki anélkül, hogy erre jogosult lenne, jóhiszeműen idegen földre épít, az épület tulajdonjogát a
földtulajdonos szerzi meg, köteles azonban gazdagodását a ráépítőnek megfizetni. A bíróság a földtulajdonos
kérelmére a ráépítőt kötelezheti a földnek vagy - ha a föld megosztható - a föld megfelelő részének a
megvásárlására.
(2) A ráépítő szerzi meg a földnek vagy a föld megfelelő részének tulajdonjogát, ha az épület értéke a földnek vagy a
föld megfelelő részének értékét lényegesen meghaladja. A bíróság a földtulajdonos kérelmére azt is megállapíthatja,
hogy a ráépítő az épület tulajdonjogát szerezte meg; ebben az esetben a ráépítőt a földre használati jog illeti meg.”
A 699 és a 879 hrsz.-ú ingatlanok az önkormányzati kataszterben a törzsvagyon részét képezik, amely
forgalomképtelenek.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) 7. § (1), 8/A. § (1)
valamint a 15. § (1) bekezdései alapján a forgalomképtelen közterület ingatlanok telekhatár-rendezése Képviselőtestületi hatáskörbe tartozik.
Figyelemmel az érintett ingatlanok természetes és az ingatlan-nyilvántartás közötti eltérés állapotára, valamint a
hatályban lévő jogszabályi rendelkezésekre javaslom a telekhatár-rendezéshez való hozzájárulást az alábbi
kikötésekkel.
1. A telekhatár-rendezés kapcsán az érintett ingatlanok tulajdonosai a területváltozás elfogadásával, az okiratok
aláírásával kijelentik, hogy egymással szemben semmilyen nemű követeléssel nem élnek.
2. A telekhatár-rendezés költségeit a közterületekre építők vállalják.
A telekhatár-rendezés a közterületek jellegét nem befolyásolja, használatának módja nem változik. Az ingatlanok
kialakult természetes állapota kerül átvezetésre az ingatlan-nyilvántartáson.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Hozzájárulás a telekhatár-rendezéshez"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról
és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati
rendelet 7. § (1) valamint a 15. § (1) bekezdései alapján a Gyomaendrőd, 695, 698/2, 699 és 879 helyrajzi számú
földrészletek telekhatár-rendezéséhez az alábbiak szerint hozzájárul.
1.

A földrészletek változása
Helyrajzi szám
695
698/2
699
879

Művelési ág
(kivett)
lakóház, udvar,
gazdasági épület
(kivett)
gazdasági épület,
udvar
(kivett)
közterület
(kivett)
közterület

Az ingatlan változás előtti
területe
(m2)
620

Az ingatlan változás utáni
tervezett területe (m2)

697

700

3742

3743

18812

18805

623

2. A telekhatár-rendezés kapcsán az érintett ingatlanok tulajdonosai a területváltozás elfogadásával, az okiratok
aláírásával egyidejűleg kijelentik, hogy egymással szemben semmilyen nemű követeléssel nem élnek.
3. A telekhatár-rendezés költségeit a közterületekre építők vállalják.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a
szükséges jognyilatkozatok megtételére
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2017. május 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Kecsegészug Tájvédelmi és Horgászegyesület közvilágítással kapcsolatos
kérelme
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Kecsegészug Tájvédelmi és Horgászegyesület kérelmet nyújtott be Önkormányzatunkhoz közvilágítási hálózat
bővítéssel kapcsolatban.
Az egyesület a Kecsegés-zug környezetében közvilágítási hálózat kiépítését tervezi, melyhez kéri az
Önkormányzatunk támogatását.
A beruházás során a területen összesen 40 db 36 W-os lámpatest kerülne felhelyezésre a meglévő közcélú,
Démász tulajdonban lévő hálózatra. Az egyesület a teljes kivitelezési költséget magára vállalja, azonban az
üzemeltetést és annak költségeinek viselését már nem tudja felvállalni.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a
kötelező önkormányzati közfeladatok közzé tartozik a közvilágítás biztosítása.
A kiépítendő közvilágítási rendszer üzemeltetési költség kalkulációja:
Áram díj
3989 óra (éves közvilágítási órák száma) * 40 db * 45 W (1 db lámpatest teljes energia felvétele) = 7.180.200 W /év
= 7.180 kW/év
7.180 kW * 12,3 Ft + Áfa= 88.317 Ft + Áfa
Karbantartási díj
40 db * 2100 Ft + Áfa/év = 84.000 Ft + Áfa
Az Önkormányzatot terhelő éves költség: bruttó 218.842 Ft
Önkormányzatunk a város közvilágítási hálózatának üzemeltetésére 65 millió forint állami normatívát kap, mely a
közvilágítási hálózat hossza alapján kerül megállapításra, figyelembe véve a 10.000 fő feletti települések
közvilágítási költségeinek alakulását. Gyomaendrőd tényleges közvilágítási költsége megközelítőleg 32 millió
forint/év. Az állami normatívából fel nem használt rész egyéb kötelező önkormányzati feladatokra kerül
átcsoportosításra, mivel ez csak működésre fordítható.
A fentiek alapján az egyesület által kiépítendő hálózat üzemeltetésével járó költség az állami normatíva terhére
finanszírozható.
Véleményünk szerint az egyesület kezdeményezése az Önkormányzat érdekeit szolgálja, mivel egy olyan
szolgáltatás bővítést jelent, mely indokolt egy üdülő terület esetében. Mindezek figyelembevételével javasoljuk a
kezdeményezés támogatását és a fenntartási költségek felvállalását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Kérelem támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművesítés, infrastruktúra
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Kecsegészug Tájvédelmi és Horgászegyesület közvilágítási
hálózat bővítéssel kapcsolatos kérelmét támogassa. A Képviselő-testület vállalja, hogy az egyesület által kiépítendő
közvilágítást az üzembe helyezést követően üzemelteti.
Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2017. május 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Wodianer Albert tér felújítására kiírt ötletpályázat bírálata
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2017. márciusi Képviselő-testületi ülésen született döntés alapján meghirdetésre került a Wodianer Albert tér
felújítására kiírt nyílt ötletpályázat. A pályázati felhívás az önkormányzat honlapján került meghirdetésre és
megküldésre került a Magyar Építész Kamarának.
A pályázati felhívásban megadott 2017. május 10-i határidőre csupán 1 db pályázat érkezett be, melynek készítője a
korábbi pályázati kiírásban is résztvevő Zilahi Péter DLA okleveles építész tervező ((7626 Pécs, Kiss Ernő u. 25.).
A most benyújtott pályázata műszaki tartalma megegyezik a korábbival. A benyújtott pályázat szerint a terv kiviteli
tervének elkészítését bruttó 1.080.000 Ft-ért vállalja a tervező, 60 napos tervezési határidővel. A tervezett műszaki
tartalom nem tartalmaz építési engedély köteles tevékenységet.
A tér tervezett kialakítási költsége bruttó 9,3 millió forint. A pályamunkát a csatolt melléklet tartalmazza.
A pályázati felhívásban meghatározott kötelező tartalmi elemek figyelembevételével megtörtént a pályázat
áttanulmányozása és megállapítást nyert, hogy a pályázó nem nyilatkozott a kivitelezés becsült időtartamáról és
nem csatolt igazolást/nyilatkozatot az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről
szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet feltételeinek fennállásáról.
A pályázót hiánypótlásra szólítottuk fel. A hiánypótlást 2017. május 15-én 12:00 óráig kell benyújtani.
Amennyiben a pályázó a szükséges hiánypótlásokat becsatolja, úgy a pályázata formai szempontból érvényesnek
minősül.
Az Önkormányzat a pályázat elkészítésével kapcsolatos költségek ellentételezése céljából a pályázati kiírásnak
megfelelő tartalmú és színvonalú tervekért és mellékletekért költségtérítési díj egyszeri kifizetését vállalta, mely az
első helyezett pályamű esetén bruttó 150.000 Ft, a második helyezett pályamű esetén pedig bruttó 100.000 Ft.
Amennyiben a pályamű elnyeri a Képviselő-testület tetszését, úgy a tervek július végére elkészülhetnek és 3 hónap
rendelkezésre áll a kivitelezésre.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"Pályázat érvényessége"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Zilahi Péter DLA okleveles építész tervező (7626 Pécs, Kiss
Ernő u. 25.) Wodianer Albert tér felújítására és emléktérré alakítására benyújtott „Feketén-fehéren” megnevezésű
ötletpályázatát érvényesnek és első helyezettnek nyilvánítsa.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 06. 30.
Felelős: Toldi Balázs
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Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Pályázat eredménye"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Gyomaendrőd Wodianer Albert terének Gyoma 300 éves
évfordulójának emléket állító szimbolikus, tematikus térplasztikával ellátott köztérré alakítására” tárgyú pályázatot
eredményesnek/eredménytelennek nyilvánítsa.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 06. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2017. május 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A „KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005” pályázat visszafizetési kötelezettsége
Pardi László, Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásával két közös nagyprojektet bonyolított le Önkormányzatunk, mindkettő
a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére irányult.
A hulladékgazdálkodás megszervezése jelentős feladata volt mindig is az önkormányzatoknak. A jogszabályi
környezet azonban ezen a területen kiemelkedő intenzitással változott. Egy kis történetiség a mai helyzet
kialakulásának megértéséhez:
1.
Eleinte maga a feladat ellátás megszervezése jelentett kihívást, hiszen a civilizáció fejlődésével megjelentek a
lebonthatatlan hulladékok, a régen minden háznál megtalálható szemétdomb már nem volt alkalmas sem környezeti,
sem egészségügyi okokból a hulladék ártalmatlanítására. A szállítás megszervezésére valamint a hulladék egy
helyen történő lerakására korlátozódott a feladat.
2.
A következő lépcsőfok a feladat színvonalasabb ellátását szorgalmazta, megjelentek a magántőkével
rendelkező cégek, melyek korszerű járművekkel gyűjtöttek, ill. megépültek a települések hulladékát ártalmatlanító
helyek, melyek már komolyabb műszaki védelmet, megfelelést igényeltek, produkáltak.
3.
A közpénzek felhasználásának mikéntje azonban a közbeszerzési kötelezettséget hozta magával, sok
település élt az in-house lehetőséggel, inkább saját céget hozott létre a feladat ellátásra. Mindemellett elmondható,
hogy a kifejezetten a hulladékgazdálkodásra specializálódó, (eleinte) magán tőkével is rendelkező cégek magas
színvonalon végezték / végzik a mai napig a feladatellátást, jóval kevesebb energiát felemésztve, mint
„önkormányzati/in-house” társaik.
4.
Fentiek eredményeként alakult ki Magyarországon az „ahány ház, annyi szokás” közel 200 cég alakult meg és
végezte különböző módokon, településenként eltérő színvonalon a szolgáltatást, melyet a következő térkép jól
szemléltet:

5.
Uniós források nyíltak meg az ellátási színvonal javítására, egységesítésére. Ezen források lehívására
országszerte önkormányzati társulások jöttek létre. Azonban problémává vált több helyen a társuláson belüli
tagtelepülések eltérő hulladékgazdálkodási gyakorlata, valamint az is, hogy egyes tagtelepülések más-más
társulások pályázataiban is részt vettek. Gyomaendrőd esetében további vizsgálandó szempont a fejlődés, mely
pont a pályázatok beadási időszakában indult meg: a Gyomaközszolg 1 településről 7 települést ellátó
közszolgáltatóvá nőtte ki magát.
6.
Az uniós források megnyílása azonban igen nagy vállalásokkal járt és jár együtt, hiszen a hulladék mennyiségi
csökkentését szorgalmazza, tehát a hulladékok végleges lerakásától való eltérítés minél nagyobb arányú
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megvalósítása a fő cél. Ezt különböző hulladékfajták különféle módon történő elkülönítése és kezelése révén lehet
megvalósítani, valamint a hulladék termelődésének megakadályozása is kiemelten fontos!
7.
A megvalósítást azonban csak szervezett módon, egységesen, a valós célok figyelembe vételével lehet
véghezvinni, azonban nagyon sok társulási beruházás kapcsán jelentős problémaként merült fel a pályázat
tervezése – és a megvalósítása közötti idő alatt gyökeresen megváltozó jogszabályi környezet. Nem szabad
elfelejteni a 2013. évtől hatályos lerakói díj okozta óriási zavart sem, mellyel elmondható, hogy az önkormányzatok
lettek büntetve (az átháríthatóság tiltása ellenére közvetve az önkormányzat fizette/fizeti).
8.
A közel 200 közszolgáltató jelenléte, a gazdasági összefonódások, az uniós pályázati pénzek lehívása, az
indikátorok teljesítése olyan „szövevényes, sűrű erdőt” teremtett hazánkban, melyet mindenképpen szükségessé vált
rendezni. Az ország által vállalt uniós kvóták teljesítése is csak egységes rend és egységes adatszolgáltatás útján
valósítható meg. Itt érkeztünk el a jelenlegi helyzethez, közel egy éve megalakult az állami koordináló szervezet, az
NHKV Zrt., mely az irányítást, adatszolgáltatást, a díjbeszedést és a vállalkozások finanszírozását hivatott
rendszerezni. Egyenlőre igen nagy a feladat, a megvalósítás még folyamatban, annyi elmondható, hogy az
elsődleges célt, a régiós közszolgáltatók létrehozását névlegesen már sikerült megvalósítania. A régiós
közszolgáltatók alá történő besorolások kezdetüket vették, Önkormányzatunk esetében a DAREH Társulás / DAREH
Bázis Zrt. került „kijelölésre”. Ez jelentette tulajdonképpen a végét annak a Tárulási próbálkozásnak, hogy a
Kistérségen belül új közszolgáltatót rajzoljunk fel a térképre. Ez utóbbi azonban késői próbálkozásnak ígérkezett,
hiszen sem – alapként megkövetelt – vegyes hulladék válogatóval, de még csak átrakó állomással sem rendelkezik,
a Társuláson belüli egység megteremtésére utaló perspektíva pedig nem merült fel sajnálatos módon.
A jelen előterjesztés célja egy korszak lezárása, mely sajnos nem „fájdalommentes”. Az országos helyzet
felvázolása után a helyi viszonyok alakulásáról néhány gondolat.
1.
Önkormányzatunk elsődleges célja mindig is a jogszabályoknak való maximális megfelelés volt. A
hulladékgazdálkodást is úgy igyekezett megszervezni, hogy az megfeleljen az előírásoknak. A regionális
hulladéklerakó létesítése jó kezdetnek bizonyult. A rendelkezésre álló dokumentumok, jegyzőkönyvek ráadásul mind
azt igazolják, hogy a környező településeket szerette volna Gyomaendrőd összefogni, úgy, hogy az itt létrehozandó
központ valóban regionális legyen (adottságai ebből a szempontból kiválóak voltak). A kivitelezés bonyodalmai
azonban az induló egységet megbontották, a sorra nyíló uniós fejlesztési lehetőségek lehívásának szervezettsége
így nem volt megfelelő.
2.
A tárgyban jelzett pályázat tervezése 2007. évre nyúlik vissza. Ekkor kérte tagként történő felvételét
Gyomaendrőd a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásába, és ekkor történt meg hulladékos pályázat alap
céljának meghatározása, mely 2010. évben némileg áttervezésre került, de fő irányvonalát (bio hulladék gyűjtése,
kezelése, hasznosítása) megtartotta.
3.
2012. évben került beadásra a pályázat, és elmondható, hogy a megvalósult Regionális Hulladéklerakó körüli
bonyodalmak, valamint más Tárulási szervezkedések miatt már nem az eredetileg tervezett Önkormányzati egység
pályázott, hanem annak csak egy része. 2012. évben újabb tagokkal bővült a Gyomaközszolg Kft. is, mely a
pályázatban foglalt eredeti elképzeléseket így már nem igazán tudta teljesíteni (közös cél volt: a pályázati vagyon
üzemeltetésére, a közszolgáltatási feladatok teljesítésére egy Társulás által alapított közös cég létrehozása – a
hulladékgazdálkodási hatáskör Társulásra történő átruházásával egyetemben. A disszonanciát tükrözi az is, hogy a
KEOP 2F 2007-es alapja lehetett volna a Regionális hulladéklerakót alkotó önkormányzatok – Gyomaendrődi
gesztorsággal, magát a 2012-es pályázatot azonban a Társulás koordinálta – Szarvasi székhellyel és képviselettel.
4.
A KEOP 2F pályázat 2013. tavaszán pozitív támogatói döntéssel útnak indulhatott a megvalósítás terén. A
műszaki tartalom kidolgozása némi nehézségek leküzdése után 2014. év elejére megtörtént, azonban jelentős
probléma forrása volt, hogy a megvalósításban már nem a megalkotók működtek közre. A Gyomaendrődöt is érintő
eszközbeszerzés viszontagságosnak ígérkezett, többszöri módosítások, valamint a piac támadó reakcióját követve
ellehetetlenült, a kiírást a Társulás 2014. év végén visszavonta.
5.
2013. évben megjelent a C13-as kiírás is, melyre a Társulás – hulladékgazdálkodásban együtt maradó
tagjaival történő műszaki egyeztetést követően – beadta pályázatát, és amely 2014. év végén pozitív elbírálásban
részesült. Hangsúlyozni kell, hogy a C13-as pályázat teljes mértékben a 2F pályázatra épült, a kettő szervesen
összekapcsolódott.
A 2F pályázattól anno 2012-ben Gyomaendrőd el akart állni, azonban akkor nemcsak a közel 15 milliós előkészítési
költségeket kellett volna visszafizetnie, hanem „figyelmeztetést” kapott, miszerint ha a többi pályázó települések
emiatt elesnek a támogatástól, akkor annak felelőssége Gyomaendrődöt terheli. A 2015. II. félévi megvalósítás is
hasonló perspektívát nyújtott, ha nem valósul meg (akárhogyan is), akkor nemcsak az addig több száz milliós építési
beruházást kellett volna visszafizetni, hanem a ráépülő, és akkor már teljesített C13-as pályázat félmilliárd forintos
támogatása is megvonásra került volna. Ez beláthatatlan következményekkel járt volna, egyrészt finanszírozási,
másrészt a települések közötti kapcsolat oldaláról nézve is.
6.
A 2F pályázat megújított műszaki tartalmának egyeztetése 2015. év elején újra kezdetét vette, párhuzamosan
az újonnan nyertes C13 műszaki tartalmával. A C13-as pályázat projektmenedzsmentje más volt, mint a régebbi 2Fé, a C13 pályázatban a feladatok szervezett módon szétosztásra és ütemezésre kerültek. A munkavégzés így
gördülékenyen ment, senki nem szenvedett sem idő-, sem információ hiányban. Az eredményes megvalósítást
ugyanaz a csapat végezte, aki a kidolgozásban részt vett.
A 2F pályázat projektmenedzsmentje sajnos egyedül próbálta meg összefogni az öt önkormányzatot, ez is oka
lehetett a nem megfelelő megvalósulásnak. A megújított műszaki tartalom sajnálatos módon csak 2015. nyarán
kapta meg végleges formáját, miközben a ráépülő C13 pályázat megvalósítása már folyamatban volt. A két pályázat
párhuzamossága megszűnt, a „későbbi” hamarabb valósult meg, mint az elődje. A 2F második körös beszerzési
eljárásának egyeztetése igen nagy feszültségeket gerjesztett, a műszaki menedzsment, a tagtelepülések
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közreműködésének hiánya, az információk nem megfelelő áramlása már odáig vezetett, hogy a közbeszerzésre
szerződött cég többszörösen felhívta a figyelmet az óriási kockázatokra, és egyúttal felmondással akart élni.
7.
A hosszas belső és külső, koordináló szervezetekkel történő egyeztetések és engedélyezések után 2015.
őszén (!) jelent meg a felhívás, melynek valós, határidőben történő befejezése szinte esélytelennek látszott.
8.
Mire a C13-as pályázat eszközei leszállításra kerültek (ez is igen nehezen és megfeszített tempóban volt csak
tartható), addig a 2F-es pályázat szerződéskötése zajlott. Az egyetlen ajánlattevő, mint szerződött vállalkozó
teljesítése ráadásul igen kétségesnek tűnt.
9.
A Társulás megtett mindent annak érdekében, hogy gyorsan és gördülékenyen haladjon a 2F szállításának
teljesítése, de minden próbálkozása ellenére, az eszközök közül az első helyszíni ellenőrzés idejére négy autót csak
papíron tudott bemutatni, a szállítás úton volt, a forgalmi engedélyek még nem voltak birtokában. A többi eszköz
mind helyén volt, e négy tétel azonban menthetetlennek bizonyult.
10.Több megkeresést tett a támogató / irányító hatóságok felé, hogy rajta kívülálló okok miatt nem tudott minden
tekintetben megfelelően megvalósulni az eszközbeszerzés. Sajnálatos módon a kérések elutasításra kerültek, a
Társulásnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Az erről szóló Társulási határozat jelen előterjesztés
melléklete.
Gyomaendrőd mindkét pályázat tekintetében az ÁFÁ-t megelőlegezte, azonban az visszaigényelhetővé vált, és
Önkormányzatunk visszakapta. A visszafizetési kötelezettség teljesítésének forrásául a 2F pályázat részeként
visszatérített ÁFA 34.388 E Ft összege áll rendelkezésre, mint a program pályázati elszámolására tartalékolt keret
(2017. évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 108. sora). A visszafizetési
kötelezettség teljesítéséhez hiányzó 5.768 E Ft összeg forrásául javasoljuk kijelölni a Regionális Hulladéklerakó Kft.
részéről fizetett 2016. évi osztalékot. A kapott osztalék összege 7.338 E Ft, a Kft. részéről az összeg átutalása 2017.
április 28-án megtörtént. Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület úgy dönt, a Társulásra kiszabott, Gyomaendrődöt
terhelő összeg ezen forrásokból finanszírozható.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fennálló követelése összesen 161.214.074.- Ft (158.600.892.- Ft tőke;
2.200.495,- ügyleti kamat; 412.687,- Ft késedelmi kamat). A Társulás és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között
létrejött megállapodás alapján a fenti összeget 8 egyenlő részletben kell megfizetni.
A Társulás megállapodott, hogy a négy autót a használat arányában fizeti meg a három érintett önkormányzat:
Gyomaendrőd, Kondoros, Szarvas:

Tétel megnevezése
16 m3-es hulladékgyűjtő jármű
Konténer szállító jármű és hozzá tartozó 1
db pótkocsi
Mindösszesen:
92,065300%

Támogatási
intenzitás
Darabszám Nettó egységár Nettó összesen
függvényében
visszafizetendő
3
42 910 000,00 Ft 128 730 000,00 Ft
118 515 660 Ft
1

43 540 000,00 Ft

43 540 000,00 Ft
40 085 232 Ft
172 270 000,00 Ft 158 600 892,00 Ft

A beruházások számokban részletezve:
Kimutatás - KEOP-1.1.1/2F/9-11-2012-0005
Bekerülési Támogatás Eredeti Saját
költség (92,65302%) önerő önerő
Települési arányok
(végleges)
Település
Szarvas
Csabacsűd
Gyomaendrőd
Kardos
Kondoros
Összesen

636 062 971 572 366 826
Ft
Ft
236 458 549 212 779 293
37,175336%
Ft
Ft

100,000000%

0,225694% 1 435 556 Ft 1 291 798 Ft
158 426 836 142 561 774
24,907414%
Ft
Ft
0,457387% 2 909 269 Ft 2 617 931 Ft
236 832 761 213 116 031
37,234169%
Ft
Ft
636 062 971 572 366 826
100,000000%
Ft
Ft

50 329
748 Ft
18 710
253 Ft
113 591
Ft
12 535
839 Ft
230 202
Ft
18 739
863 Ft
50 329
748 Ft

24 188
082 Ft
8 992
001 Ft
54 591
Ft
6 024
626 Ft
110 633
Ft
9 006
231 Ft
24 188
082 Ft

Plusz
önerő
építés
miatt
13 366
400 Ft
4 969
004 Ft
30 167
Ft
3 329
225 Ft
61 136
Ft
4 976
868 Ft
13 366
400 Ft

Plusz
Ügyeleti és
önerő
késedelmi
elutasítás
kamat
miatt
158 600 2 613 182
892 Ft
Ft
79 590 452 1 311 369
Ft
Ft
39 505 220
Ft 650 906 Ft
39 505 220
Ft 650 906 Ft
158 600 2 613 181
892 Ft
Ft

Kimutatás - KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043
Bekerülési Támogatás Eredeti
EU
Plusz önerő Ráemelés
költség
(95%)
önerő
Önerő
igény
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Települési arányok

Település

Csabacsűd
Gyomaendrőd

Kondoros
Összesen

(beérk. érv.
ajánlatok)

565 181 682 536 922 598 6 567 501
19 702
37 792 598
Ft
Ft
Ft
500 Ft 1 989 084 Ft
Ft
203 572 101 193 393 495 2 365 540 7 092 900
13 612 470
36,018878%
Ft
Ft
Ft
Ft 716 070 Ft
Ft
64 492 904 61 268 259
2 167 275
11,411004%
Ft
Ft 749 418 Ft
Ft 218 799 Ft 4 312 515 Ft
175 256 470 166 493 646 2 036 508 6 107 775
11 719 059
31,008873%
Ft
Ft
Ft
Ft 616 616 Ft
Ft
197 025
0,605208% 3 420 525 Ft 3 249 499 Ft 39 747 Ft
Ft
19 891 Ft 228 724 Ft
118 439 682 112 517 698 1 376 288 4 137 525
20,956037%
Ft
Ft
Ft
Ft 417 708 Ft 7 919 831 Ft
565 181 682 536 922 598 6 567 501
19 702
37 792 598
100,000000%
Ft
Ft
Ft
500 Ft 1 989 084 Ft
Ft
100,000000%

Szarvas

Kardos

(végleges)

Létesítmény, eszköz

Gyomaendrőd teljes beruházása:
KEOP-1.1.1/2F/9-11-2012-0005
Darab
Kapacitás

Gyűjtő sziget
5
4 x 1100
1100 l-es komp.hulladékgyűjtő konténer
50
1 100
16 m3-es szelekítv hull.gy.jármű
1
16
Komposzt aprító és forgató
1
600
Hidraulikus homlokrakodó
1
600
Bio-kuka 240 l-es
986
240
Házi komposztáló
800
430
Háztartási komposztáló 400 l-es
80
400
Háztartási komposztáló 1000 l-es
20
1 000
Válogató rendszer
1
500
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043
Eszközbeszerzés Gyomaendrőd
Mennyiség (db)
GPS nyomkövető és RFID rendszer, érzékelők az autón
(kísérleti gyűjtés Kardson)
1
5t billenős pótkocsi + 80 LE erőgép (egyedileg rendelhető
lomtalanításhoz)
1
Szállítójármű (3,5 tonna)
1
Szállítójármű (7 tonna)
1
Szállítójármű - daru felépítmény
1
120 l-es gyűjtőedény vegyes gyűjtésre (RFID chip nélkül)
5 246
Járatoptimalizáló rendszer a meglévő vegyes gyűjtőautókra
(GPS, érzékelők az autón)
5
Számítógépes konfiguráció, hardware (GPS és RFID
rendszer logisztikai irányítására)
1
3 m3 konténer
10
5 m3 konténer
10
Szállítójármű - kitoló gémes konténerszállító felépítmény
1
Villás targonca (6t, diesel)
1
Mobil üvegtörő kanál + erőgép (Bobcat)
1
Forgó kotró
1
Járat optimalizáló szoftver
6/13
RFID szoftver
1/6
Összefoglaló adatok a két pályázat bekerüléséről
Gyomaendrőd teljes bekerülési költsége:
333 683 306 Ft
A beruházásokra kapott támogatás:
309 055 420 Ft
Önerő:
24 627 886 Ft
További önerő, mint visszafizetés (1 db
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Kapacitás
mértékegysége
l / db
l / db
m3
t / év
t / év
l / db
kg / db
l / db
l / db
t / év / műszak

Telepítés
helyszíne
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd

hulladékgyűjtő jármű):
40 156 126 Ft
Önerő mindösszesen:
64 784 012 Ft
Támogatás intenzitása (%):
80,58518%
Támogatás intenzitása (Ft):
268 899 294 Ft
Amennyiben 2F pályázat nem valósul meg,
Gyomaendrőd részéről visszafizetendő
333 683 306 Ft
támogatás:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületi határozatai a 2F pályázat kapcsán:
17/2008. (I. 31.) Képviselő-testületi határozat KEOP 1.1.1 pályázat benyújtása
http://hatarozatok.hu/publikacio/baafd4d4c50a9f993441e19e049583e0/dontes/2898115
18/2008. (I. 31.) Képviselő-testületi határozat A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás okiratainak elfogadása
http://hatarozatok.hu/publikacio/baafd4d4c50a9f993441e19e049583e0/dontes/2898116
19/2008. (I. 31.) Képviselő-testületi határozat A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Megállapodásának
módosítása
http://hatarozatok.hu/publikacio/baafd4d4c50a9f993441e19e049583e0/dontes/2898117
20/2008. (I. 31.) Képviselő-testületi határozat A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzési
Megállapodásának elfogadása
http://hatarozatok.hu/publikacio/baafd4d4c50a9f993441e19e049583e0/dontes/2898118
23/2009. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat KEOP -1.1.1-pályázati projekt megállapodás kiegészítése
http://hatarozatok.hu/publikacio/baafd4d4c50a9f993441e19e049583e0/dontes/2897725
551/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás KEOP-1.1.1/2F. pályázat
második fordulóra történő beadásáról tájékoztató
http://hatarozatok.hu/publikacio/baafd4d4c50a9f993441e19e049583e0/dontes/2918177
554/2012. (X. 18.) Képviselő-testületi határozat Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás KEOP-1.1.1/2F. pályázat
második fordulóra történő beadása
http://hatarozatok.hu/publikacio/baafd4d4c50a9f993441e19e049583e0/dontes/2918182
556/2012. (X. 18.) Képviselő-testületi határozat Önerő többlet biztosítása a KEOP 1.1.1/2F. jelű pályázathoz
http://hatarozatok.hu/publikacio/baafd4d4c50a9f993441e19e049583e0/dontes/2918192
134/2013. (III. 28.) Képviselő-testületi határozat Társulás keretében hulladékgazdálkodással kapcsolatos
pályázatokról beszámoló
http://hatarozatok.hu/publikacio/baafd4d4c50a9f993441e19e049583e0/dontes/2925137
271/2013. (V. 30.) Képviselő-testületi határozat „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése…” c.
pályázattal kapcsolatos megállapodás jóváhagyása
http://hatarozatok.hu/publikacio/baafd4d4c50a9f993441e19e049583e0/dontes/2928700
411/2013. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat Hulladékgazdálkodás fejlesztéséhez kapcsolódó pályázatokról
tájékoztató
http://hatarozatok.hu/publikacio/baafd4d4c50a9f993441e19e049583e0/dontes/2928828
514/2013. (X. 31.) Képviselő-testületi határozat Hulladékgazdálkodási közszolgálgatás helyzetéről szóló tájékoztató
http://hatarozatok.hu/publikacio/baafd4d4c50a9f993441e19e049583e0/dontes/2928932
76/2015. (II. 25.) Képviselő-testületi határozat Települési szilárd és folyékony hulladék begyűjtéséről beszámoló
http://hatarozatok.hu/publikacio/baafd4d4c50a9f993441e19e049583e0/dontes/2939034
180/2016. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat Beszámoló települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtéséről
http://hatarozatok.hu/publikacio/baafd4d4c50a9f993441e19e049583e0/dontes/2950618
A támogatás visszafizetése miatt két igen fontos kérdéskör merül fel.
1. a nem támogatott eszközök vagyonrendezése
2. a támogatás visszafizetés miatti felelősség
A vagyon rendezésével kapcsolatban, még további tárgyalásokra van szükség a Társulással és Támogató
Hatósággal. A felelősség kérdésében pedig egy átfogó vizsgálat lefolytatása szükséges, melyben megállapításra
kerülhetnek a pontos felelősségi viszonyok.
Jelen előterjesztés tárgya továbbá az, hogy a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása a Társulásra átruházott
hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatásköröket visszavonja. Az ezzel kapcsolatos Társulási határozat szintén az
előterjesztés mellékletét képezi.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
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"Pályázati támogatás visszafizetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vegye tudomásul a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 azonosító
számú pályázatról, valamint a visszafizetési kötelezettségről szóló tájékoztatót. Egyben döntsön arról, hogy a
Gyomaendrőd Város Önkormányzatát érintő beruházással kapcsolatos visszafizetési kötelezettségének 8 egyenlő
részletben eleget tesz, összesen 40.156.126 forint értékben. Forrásként a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005
azonosító számú pályázat Áfa-megelőlegezés visszatérítéséből származó bevétel 34.388.000 Ft összegét, valamint
a Regionális Hulladékkezelő Kft. által megfizetett 2016. évi osztalékból 5.768.126 Ft összeget jelölje meg. A
képviselő-testület hatalmazza fel Toldi Balázs polgármestert a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kötendő
pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Polgármesteri felhatalmazás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel Toldi Balázs polgármestert, hogy
kezdeményezze a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásnál a "KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005” pályázat
visszafizetési kötelezettsége miatti felelősségi viszonyok megállapítását.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 05. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
3. döntési javaslat
"Pénz visszafizetési megállapodás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 sz. pályázatban el nem
számolható tételek visszafizetéséről szóló megállapodást az alábbiak szerint fogadja el, továbbá hatalmazza fel
Toldi Balázs polgármestert a megállapodás aláírására.
MEGÁLLAPODÁS
A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 sz. pályázatban
el nem számolható tételek visszafizetéséről
mely létrejött egyrészről
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
5540-Szarvas, Kossuth utca 19.
Törzsszám: 583088
Adószám: 15583082-2-04
Képviseli: Brlás János Társulási Tanács elnöke és Dr. Melis János címzetes főjegyző
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(a továbbiakban: Társulás)másrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Törzsszám: 725525
Adószám: 15725527-2-04
Képviseli: Toldi Balázs polgármester és Dr. Uhrin Anna jegyző
Kondoros Város Önkormányzata
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Törzsszám: 725536
Adószám: 15725534-2-04
Képviseli: Ribárszki Péter polgármester és Dr. Szebegyinszki Attila jegyző
Szarvas Város Önkormányzata
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Törzsszám: 725097
Adószám: 15725091-2-04
Képviseli: Babák Mihály polgármester és Dr. Melis János címzetesfőjegyző
(a továbbiakban együtt: önkormányzatok)
továbbiakban Felek között az alábbi feltételekkel:
I. Előzmények
1.
A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 azonosítószámú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben” elnevezésű projekt kapcsán a Társulásnak a 2. pontban részletezett
gépjárművek, mint el nem számolható tételek vonatkozásában 158.600.892 Ft visszafizetési kötelezettsége
keletkezett.
A Társulás és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős
Helyettes Államtitkárság részletfizetési megállapodást kötött 2017. április 26. napján.

2.

A pályázati támogatásból beszerzett, nem elszámolható eszközök adatai:
Szarvas
Eszköz megnevezése

DAF hulladékgyűjtő jármű (alváz)
felépítménnyel
DAF konténerszállító jármű pótkocsival

Menny. Megjegyzés
1

1

Frsz:
NRX-468
Frsz jármű:
NPT-511
Frsz pótkocsi:
WBA-137

nettó
beszerzési ár

DAF hulladékgyűjtő jármű (alváz)
felépítménnyel

Menny. Megjegyzés
1

Frsz:
NRX-469

11 585
700

54 495
700

54 495 700

43 540 000

11 755
800

55 295
800

55 295 800

Eszköz megnevezése
DAF hulladékgyűjtő jármű (alváz)
felépítménnyel

Menny. Megjegyzés
1

nettó
beszerzési ár
42 910 000

Kondoros
Frsz:
NRX-470

Összesen
bruttó

42 910 000

Gyomaendrőd
Eszköz megnevezése

Ár/db
áfa ( bruttó )

nettó
beszerzési ár
42 910 000

Ár/db
áfa ( bruttó )
11 585
700

54 495
700

Ár/db
áfa ( bruttó )
11 585
700

54 495
700

Összesen
bruttó
54 495 700

Összesen
bruttó
54 495 700

3.
Az I.2. pontban megjelölt eszközök tulajdonosa a Társulás. Amennyiben a tulajdonjog átruházásra kerül, a
gépjármű azon önkormányzat könyveibe kerül, aki a visszafizetési kötelezettséget teljesítette.
41

II. A megállapodás tárgya
1.
A Felek akként rendelkeznek, hogy a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 számú pályázatban el nem
számolható tételek visszafizetési kötelezettsége azon önkormányzatot terheli, ahol a gépjármű ténylegesen
használatban van.
2.
A Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező kimutatások
szerinti összeget a Társulás 10402142-49555648-50521041 számlájára megfizetik.
3.
A részletfizetés módját és határidejét az esedékes követelés visszafizetési határidejéhez igazított pénzeszköz
megállapodás rendezi.
III. Egyéb rendelkezések
1.
Jelen megállapodás a Társulás és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság között kötött részletfizetési megállapodás szerinti
visszafizetés rendezését célozza.
2.
Jelen megállapodás bármilyen módosítására kizárólag írásban kerülhet sor.
3.
A felek jelen megállapodás végrehajtása, illetőleg a pályázat teljes megvalósítása során kötelesek
együttműködni, egymást a teljesítéssel kapcsolatos minden körülményről haladéktalanul tájékoztatni.
4.
A tájékoztatás elmulasztásából valamint a részletfizetés határidőn túli teljesítéséből eredő kárért a mulasztó
fél a felelős.
5.
Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásban foglaltakat a megállapodás aláírásának napjától
alkalmazzák.
6.
A felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni.
Szarvas, 2017. ……………………. hó ………… nap

.........................................................................
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása

.........................................................................
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

.........................................................................
Szarvas Város Önkormányzata

.........................................................................
Kondoros Város Önkormányzata

Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 06. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
4. döntési javaslat
"Társulási megállapodás módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Megállapodásának 2017. 05. 03.-ai módosítását az alábbiak szerint:
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodás Módosítása
2017. május 3.
1. §
42

A Társulási Megállapodás 1. számú mellékletének kiegészítése „Átruházott hatáskörök jegyzéke” 2017. május 16.
nappal hatályon kívül helyezve.
2. §
A Társulási Megállapodás 4. sz. melléklete „A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása által alapított Körös-szögi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. működésének eljárásrendje” az alábbi 6. ponttal egészül ki:
6. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 számú pályázatban el nem számolható tételek visszafizetési kötelezettsége
azon önkormányzatot terheli, ahol a gépjármű ténylegesen használatban van.
Település
Szarvas

Gyomaendrőd
Kondoros
Összesen:

Tételek
1 db hulladékgyűjtő jármű (alváz)
1 db felépítmény a hulladékgyűjtő járműre
1 db DAF konténerszállító gépjármű
Ügyleti és késedelmi kamat
1 db hulladékgyűjtő jármű (alváz)
1 db felépítmény a hulladékgyűjtő járműre
Ügyleti és késedelmi kamat
1 db hulladékgyűjtő jármű (alváz)
1 db felépítmény a hulladékgyűjtő járműre
Ügyleti és késedelmi kamat

Visszafizetési kötelezettség
80 901 821 Ft
40 156 126 Ft
40 156 127 Ft
161 214 074 Ft

A megfizetés módját a Társulás és az érintett önkormányzatok külön megállapodásban szabályozzák.
Szarvas, 2017. május 3.

Brlás János sk.
Társulási Tanács elnöke

A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
Szarvas, 2017. május 3.
Brlás János sk.
a Társulási Tanács elnöke

Dr. Melis János sk.
Szarvas Város címzetes főjegyzője

Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 05. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2017. május 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Vatai Gyula szennyvízcsatlakozási pályázata
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2016. április 4-től ismételten meghirdetésre került Lakossági szennyvízcsatlakozás pályázatra 2017. április 10-én
Vatai Gyula Gyomaendrőd, Rácz Lajos u. 22. szám alatti lakos pályázatot nyújtott be a tulajdonában lévő Rácz Lajos
utca 22. szám alatti ingatlan csatlakozási pontjának kiépítésére maximális 100.000 Ft igényelt támogatással és
382.900 Ft önerővel. A csatlakozási pont kiépítésének költsége bruttó 482.900 Ft, mely alapján a maximálisan
adható támogatás összege 100.000 Ft
A jelenleg rendelkezésre álló keret 1.365.499 Ft. A pályázati konstrukció alapján a benyújtott pályázatok folyamatos
elbírálás alá esnek.
A fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület Vatai Gyula Gyomaendrőd, Rácz Lajos utca 22. szám alatti
ingatlanának csatlakozási pontjának kiépítésére vonatkozó pályázatát nyilvánítsa érvényesnek és 100 ezer Ft
összegű támogatásban részesítse.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Pályázat bírálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az LSZT-2016 pályázati azonosítójú „Lakossági
szennyvízcsatlakozás támogatása” című felhívásra beérkezett Vatai Gyula tulajdonát képző Gyomaendrőd, Rácz
Lajos utca 22. számú ingatlan csatlakozási pontjának kiépítésére vonatkozó pályázatát nyilvánítsa érvényesnek és
100.000 Ft összegű támogatásban részesítse.
Hatalmazza fel a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 06. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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