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Partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet alkotása
Megyeri László aljegyző, Molnár Zoltán Gyula főépítész, Dr. Uhrin Anna jegyző
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!
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) határozza meg az
Önkormányzat településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő általános feladatait. Az Étv. 3. §-ában
foglaltak alapján a közérdekű intézkedéseket és döntéseket megelőzően, illetőleg azok végrehajtása során
biztosítani kell a nyilvánosságot és a közösségi ellenőrzés lehetőségét, valamint gondoskodni kell az érdekelt
természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek megfelelő tájékoztatásáról, és
lehetőséget kell adni részükre véleménynyilvánításra és javaslattételre.
Az elmúlt évben az Országgyűlés elfogadta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt (a
továbbiakban: Tv.), valamit a Tv. végrehajtási rendeleteként módosításra került a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (IX. 8.) Kormányrendelet.
Az új jogszabály a településkép védelmével kapcsolatos helyi szabályozást új alapokra helyezi. A településeknek
felül kell vizsgálniuk a településképi rendeleteiket, meg kell alkotniuk a település Arculati Kézkönyvét. A
Kormányrendelet 2017. január 1. napjától hatályos módosítása értelmében megváltoztak a partnerségi egyeztetés
szabályai is. Az egyeztetés szabályairól helyi önkormányzati rendelet kell alkotni. A Korm. rendelet a
tájékoztatás módját és idejét a lefolytatandó eljárások függvényében határozza meg, és a településfejlesztésen,
valamint településrendezésen túlmenően a településképpel kapcsolatos eljárásokra is kiterjesztette. Emellett
részletesen szabályozza a településfejlesztéssel, településrendezéssel, valamint településképpel kapcsolatos helyi
rendeletek, határozatok, dokumentumok, tervek elkészítésének, egyeztetésének, elfogadásának és módosításának
rendjét.
Cél, hogy a fenti eljárásokat széles körű helyi támogatás övezze. E cél érdekében a készítés, módosítás
folyamatába be kell vonni a lakosságot, az érdek képviseleti, civil és gazdálkodó szerveket, valamint vallási
közösségeket. A társadalmasítási folyamatban résztvevők bevonásának módját a helyi partnerségi egyeztetésről
szóló rendeletben kell meghatározni.
A Kormányrendelet 29. §-a értelmében az önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításával – az egyeztetési
eljárásokat megelőzően dönt a partnerségi egyeztetés szabályairól, amelynek során meghatározza:
a) a partnerek tájékoztatásának módját és eszközeit,
b) a partnerek által adott javaslatok vélemények megadásának módját és határidejét, továbbá nyilvántartásának
módját,
c) az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indoklásának módját, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk
rendjét,
d) az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet
nyilvánosságát biztosító intézkedéseket.
A fentiekben hivatkozott új előírások és a helyi adottságok figyelembevételével kell megalkotni a partnerségi
egyeztetésről szóló önkormányzati rendelet.
Az Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet megalkotásának első lépése tehát a partnerségi
egyeztetési eljárás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján:
Társadalmi hatás: A rendelet társadalmi hatása abban mutatható ki, hogy a településfejlesztési, településrendezési
és településképi eljárások teljes körű nyilvánosságának biztosításával várhatóan széles körű helyi támogatás fogja
övezni az önkormányzat e szakterületeken meghozandó döntéseit, intézkedéseit.
Gazdasági, költségvetési hatás: A rendeletnek gazdasági, költségvetési hatása nem mutatható ki.
Környezeti, egészségi hatások: A rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs. Nem releváns.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek
településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő feladatok esetében mennyiségileg nem változnak, csak
részlegesen átalakulnak; a településképpel összefüggő feladat esetében - új jogintézmény bevezetésével
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párhuzamosan – újonnan keletkeznek.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A
jogalkotás azért vált szükségessé, a fejlesztési, rendezési, szabályozási dokumentumok készítése során konstruktív
párbeszéd alakuljon ki az érintettek és az önkormányzat között; elmaradásának várható következménye a
településfejlesztési, - rendezési és településképi dokumentumok vitatottsága, az abban foglaltak betartása,
teljesítése iránti ellenszegülés lehet.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A szükséges
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Részletes indokolás a rendelet tervezethez
A rendelet 1. fejezetéhez: Általános rendelkezések között a rendelet tárgyi hatályát rögzíti.
A rendelet 2. fejezetéhez: A rendelet személyi hatályát, azaz az egyeztetésben résztvevő partnerek körét határozza
meg.
A rendelet 3. fejezetéhez: A tájékoztatás módját és eszközeit tartalmazza az egyes dokumentumok szerint
részletezve.
A rendelet 4. fejezetéhez: A partnerek által történő vélemény-nyilvánítás lehetőségét fogalmazza meg és rögzíti a
javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának.
A rendelet 5. fejezetéhez: A partnerektől beérkező vélemények kezelését szabályozza.
A rendelet 6. fejezetéhez: A záró rendelkezésekben rendelkezik a hatályba léptetés és az alkalmazásának
időpontjáról.
Tisztelt Képviselő- testület!
Kérem Önöket, hogy megvitatás után fogadják el a partnerségi rendeletet.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés
helyi szabályairól szóló rendelet alkotása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet megalkotását a következő normaszöveggel:
" Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2017. (…….) önkormányzati rendelete
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi
egyeztetés helyi szabályairól
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésének első
fordulatában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya Gyomaendrőd Város Önkormányzata településfejlesztési koncepciójának, integrált
településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének készítése
és településképi rendelet alkotása, módosítása során a 3. § szerinti partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés
szabályaira terjed ki.
2. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata településfejlesztési koncepciójának (a továbbiakban: koncepció), integrált
településfejlesztési stratégiájának (a továbbiakban: stratégia), településrendezési eszközeinek, településképi arculati
kézikönyvének és településképi rendeletének vagy azok módosításának a lakossággal, érdekképviseleti, civil és
gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és e rendeletben
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meghatározott szabályok szerint történik.
2. A partnerek meghatározása
3. § A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:
a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes és jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet,
b) a gyomaendrődi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
c) a gyomaendrődi székhellyel bejegyzett civil szervezet,
d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a
településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30
napnál korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet.
3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei
4. § (1) Koncepció vagy stratégia készítése esetén a partnerek tájékoztatása
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) a Gyomaendrődi Hírmondó helyi időszaki lapban, és
c) a www.gyomaendrod.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
(2) A koncepció és a stratégia módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről a
www.gyomaendrod.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik.
5. § Településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv), településképi rendelet készítése vagy módosítása
esetén a partnerek tájékoztatása
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) a Gyomaendrődi Hírmondó helyi időszaki lapban, és
c) a www.gyomaendrod.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
6. § (1) Településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek
tájékoztatása
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) a Gyomaendrődi Hírmondó helyi időszaki lapban, és
c) a www.gyomaendrőd.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
(2) Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek
tájékoztatása az elkészült tervezetről
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) a Gyomaendrődi Hírmondó helyi időszaki lapban, és
c) a www.gyomaendrod.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
(3) Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása esetén – a (4) bekezdés
szerinti eset kivételével, - a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről, - a Korm. rendelet szerinti munkaközi
tájékoztató keretében –
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) a gyomaendrődi helyi újságban vagy online lapban, és
c) a www.gyomaendrod.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
(4) Településrendezési eszköz készítésének vagy módosításának tárgyalásos eljárása során, a Kormány által
rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a veszélyhelyzet következményeinek a
felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, a partnerek
tájékoztatása az elkészült tervezetről a www.gyomaendrod.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik.
(5) Településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek
tájékoztatása az elkészült tervezetről a www.gyomaendrod.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik.
7. § (1) A hirdetménynek – előzetes tájékoztató esetén - tartalmaznia kell:
a) a Korm. rendelet 37. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban az érintett államigazgatási szervek számára
tájékoztatásra bocsájtott dokumentumot,
b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és
c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevétel megküldhető.
(2) A hirdetménynek – munkaközi tájékoztató esetén - tartalmaznia kell:
a) az érintett államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsájtott dokumentumokat, tárgyalásos és állami
főépítészi eljárás esetén, legalább a tervezet összefoglaló leírását és az elkészült jóváhagyandó munkarészeket,
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b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és
c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevétel megküldhető.
8. § A lakossági fórum összehívására és lebonyolítására a Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselőtestületének szervezetét és működését szabályozó önkormányzati rendelet lakossági fórumokra vonatkozó
szabályait kell alkalmazni.
4. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának módja
9. § (1) A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek, amelyet jegyzőkönyvbe kell foglalni. A
lakossági fórumot követő 15 napon belül, valamint lakossági fórum hiányában a hirdetmény közzétételét számított
15 napon belül a partnerek írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:
a) papíralapon, a polgármesternek címezve, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának címére történő megküldéssel,
vagy
b) elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő megküldéssel,
(2) Azt a partnert, aki az (1) bekezdés szerint közétett határidőn belül véleményt nem nyilvánított, javaslatot nem tett,
a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek kell tekinteni, az egyeztetési további szakaszaiban és elfogadási
szakaszban egyaránt.
(3) Tárgyalásos eljárásban, az egyezető tárgyalás szempontjából az eljárásban érintett partnernek az egyeztető
tárgyalást megelőző partnerségi egyeztetésben, jogszabályon alapuló ellenvéleményt tett partnert kell tekinteni.
(4) Az (1) bekezdés szerint beérkezett vélemények tisztázása érdekében a polgármester a véleményező partnerrel
meghívásos egyeztető tárgyalás keretében további egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell
készíteni.
(5) Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során határidőn belül véleményt nem adott, vagy adott, de a (4)
bekezdés szerinti meghívásos egyeztető tárgyaláson a meghívás ellenére nem vett részt, kifogást nem emelő
partnernek kell tekinteni, az egyeztetés további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt.
(6) A beérkezett javaslatokat, véleményeket a főépítész az (1) bekezdésben megjelölt határidő elteltét követően
továbbítja az arculati kézikönyv, településképi rendelet, fejlesztési dokumentum vagy a településrendezési eszköz
készítésével megbízott tervezőnek.
(7) A tervező a véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét - a tervezési szerződésben
megállapított határidőben - megküldi a polgármester részére.
(8) A szakmai javaslatok alapján a főépítész a vélemények, javaslatok elfogadására, el nem fogadás esetén
indokolására vonatkozó döntés-tervezetet készít.
10. § (1) A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás
indokolásáróla (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) Településrendezési eszköz tárgyalásos, vagy állami főépítészi eljárásban történő lefolytatása esetén a
beérkezett partneri vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról
a polgármester dönt.
(3) Minden a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos Korm. rendeletben és e rendeletben nem szabályozott
kérdésben a polgármester dönt.
11. § (1) A beérkezett véleményeket, javaslatokat a tárgy és az eljárási szakasz rögzítésével, a főépítész tarja
nyilván a beérkezés sorrendjében.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás legalább az alábbiakat tartalmazza:
a) a véleményező, javaslattevő nevét, továbbá lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét,
b) a vélemény beérkezésének időpontját,
b) a vélemény, javaslat rövid tartalmát,
c) a véleményezési szakasz lezáró, vagy a 10. § (2) bekezdés szerinti döntést követően a véleményt, javaslatot
elfogadó, vagy elutasító képviselő-testületi határozat számát, illetve a polgármester döntését.
(3) Az (1) bekezdés szerinti dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó szabályok
szerint, az ott meghatározott határidőig kell őrizni.
5. Az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településfejlesztési eszköz
nyilvánosságát biztosító intézkedések
12. § A polgármester gondoskodik az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és
településrendezési eszköz elfogadását követő 15 napon belüli közzétételéről a www.gyomaendrod.hu honlapon.
13. § Az elfogadott koncepcióról, stratégiáról és ezek módosításáról szóló, a Korm. rendelet 30. § (13) bekezdésben
foglaltak szerinti tájékoztatásról a polgármester a főépítész útján gondoskodik.
6. Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálya lépését követően induló egyeztetési eljárásokban kell alkalmazni."
5

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2017. augusztus 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Közterületek elnevezése és névmódosítása
Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrődi polgárok cím megállapítási kérelemmel fordultak a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjéhez annak érdekében, hogy alkotmányos jogukat gyakorolva lakcímet létesítsenek olyan ingatlanokra,
amelyek jelenleg nem szerepelnek a központi címregiszterben (a továbbiakban: KCR). A Kormányablakok csak
olyan címelemre teszik lehetővé a lakóhely vagy tartózkodási hely létesítését (lakcímkártya kiadását) amelyik cím
megtalálható a KCR-ben.
A 0880, 16904, 17041, 0795, 0764, 14933 és 14923 helyrajzi számú közterülethez csatlakozó, címmel nem
rendelkező ingatlanok külterületen találhatóak, de nem minősülnek tanyának, mivel azok zártkertekben találhatóak
és közforgalmú útról megközelíthetőek. Ezek a közterületek ténylegesen gyűjtő útként funkcionálnak és onnan
közvetlenül elérhető több olyan ingatlan, amelynek címmel kell rendelkezniük.
További címkezelési és közterület elnevezési igény merült fel az endrődi köztemető megközelítését biztosító 5168/8
és 02023/1 helyrajzi számú utakkal, valamint a révlaposi Kölcsey Ferenc és Erkel Ferenc utcákat összekötő, névvel
nem rendelkező 963 helyrajzi számú közterülettel kapcsolatban is.
Technikai módosítási igényként merül fel még továbbá a Dr. Szilágyi Ferenc üdülő-telep nevének módosítása is a
későbbiekben részletezett okok miatt.
A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
2. §-a úgy rendelkezik, hogy
„(1) A Magyarország területén található ingatlannak e rendeletben rögzített eljárási rend szerint megállapított és a
központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie. E rendelet értelmében ingatlan minden
a) beépítésre szánt területen fekvő telek;
b) beépítésre szánt területen fekvő telken
ba) létesített épület,
bb) létesített épületen belül található lakás,
bc) létesített önálló, épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince;
c) beépítésre nem szánt területen fekvő telek, ha azon
ca) épületet létesítettek,
cb) létesített önálló épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince található [a továbbiakban a bc) és cb)
alpontok együtt: pince];
d) a c) pontban foglalt telken létesített épület és pince,
e) olyan, az a) és c) pontban meghatározott telekkel alkotórészi kapcsolatban lévő önálló rendeltetési egység,
amelynek e rendelet céljával összhangban a címképzésért felelős szerv cím képzését szükségesnek tartja,
f) a b), d) és e) pontba nem tartozó ingatlan, ha a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény 5. § (2) bekezdés alapján a polgár lakóhelyéül, vagy külön jogszabály szerinti jogi személy,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet székhelyéül, telephelyéül szolgál [a továbbiakban az a)–f)
pontok együtt: ingatlan].
(2) Cím akkor
a) keletkezik, ha valamennyi, e rendeletben előírt címadatát bejegyezték a központi címregiszterbe,
b) szűnik meg, ha valamennyi címadatát törölték a központi címregiszterből,
c) módosul, ha valamely címeleme megváltozik."
A Rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint
illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelölte ki.
A Rendelet 8. § (1) bekezdése értelmében „ha a címkezeléshez olyan címadat beszerzése szükséges, amelynek
megállapítása más hatóság, szerv, szervezet vagy önkormányzati képviselőtestület hatáskörébe tartozik, a
címképzésért felelős szerv (jegyző) megkeresi az illetékes hatóságot, szervet, szervezetet vagy önkormányzati
képviselő-testületet. A címképzésért felelős szerv az önkormányzati képviselőtestület döntésének megfelelő
címelemet jegyzi be a központi címregiszterbe.
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A címképzésben érintett ingatlanok megközelítését szolgáló közterületeknek még nincs közterületi neve, így a
címképzés addig nem folytatható le, amíg azok elnevezésére sor nem kerül.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiiakan: Mötv.) 14/A. §-a alapján
minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található. Közterület elnevezéseként nem
alkalmazható ugyanazon településen belül azonos jellegű közterületre alkalmazandó azonos elnevezés, a
közterületek megkülönböztetését lehetővé tevő szabályokkal való ellentét miatt összetéveszthető elnevezés, vagy a
közterületek elnevezésére vonatkozó technikai feltételekkel ellentétes elnevezés (közterület elnevezése ötven
betűhelynél hosszabb nem lehet).
Az Mötv. 14. § (2) bekezdése szerint közterületnév nem lehet a) olyan személy neve, aki a XX. századi
önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy b) olyan
kifejezés vagy olyan szervezet neve, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.
A közterület elnevezése során figyelembe kell venni a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló
15/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) szabályait is. Ennek értelmében a közterületnév
megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti a polgármester, a Képviselő-testület bizottsága, az
önkormányzati képviselő, az önkormányzati választáson Gyomaendrődön választójoggal rendelkező polgár, az
egyesülési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó gyomaendrődi székhellyel rendelkező civil szervezet,
Gyomaendrőd város közigazgatási területén székhellyel, telephellyel rendelkező más jogi személy. További szabály,
hogy a névadási kezdeményezést a tervezett névadást megelőzően legalább 60 nappal korábban kell benyújtani. A
javaslatokat a Képviselő-testület Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága (a
továbbiakban: bizottság) véleményezi. A bizottság a véleményezés megalapozása érdekében szakértői tanácsadó
testületet hívhat össze az egyetemes magyar és helytörténetben, a nyelvtudományban, a néprajzban, a
hittudományban, a jog- és közigazgatás tudományban jártas helyi szakemberek bevonásával. Vitás esetben a
névadás megalapozása érdekében a bizottság javasolhatja a Képviselő-testületnek a Földrajzinév-bizottság
véleményének kikérését is.
A bizottság által véleményezett névadási javaslatot és annak részletes indokolását 30 napra a helyben szokásos
módon közszemlére kell tenni.
A közterület elnevezése az Mötv. 42. § 8. pontja alapján a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője részére a közterület névadási kezdeményezést a Rendelet
biztosítja. Az Ör. 3. § (3a) bekezdése pedig lehetővé teszi ilyen ügyekben a gyorsított eljárást. „A (3) bekezdésben
foglalt időpontnál később kizárólag a címképzésért felelős szerv által kezdeményezett közterület név megállapítást
lehet előterjeszteni."
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a címképzésért felelős szervnek a Rendelet 8. § (1) bekezdésében foglalt
megkeresése alapján, a megkeresésében javasolt közterületeknek az előterjesztés indokolásai szerinti közterületi
neveket állapítsa meg.
A névadási javaslat kidolgozása során igyekeztünk régészeti és helytörténeti dokumentumokból olyan helyneveket
felkutatni, amelyek az adott területhez köthetők és megőrzik a hely történelmi múltját és a néphagyományokat. Így a
közterület név és a közterületjelleg meghatározásakor igyekeztünk a változatosságra törekedni és a hely jellegére is
utalni.
Az elnevezési javaslat kidolgozásakor figyelembe kellett venni még, hogy a Rendelet 10. § rendelkezései szerint a
jogszabály 1. mellékletben felsoroltaktól eltérő közterületjelleg a központi címregiszterben nem rögzíthető. Azaz míg
a közterület neve az Mötv. továbbá a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról
szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint szabadon megállapított közterületnév,
addig a közterületjelleg csak a Rendelet 1. mellékletében meghatározottak közül választható.
1.) A Dr. Szilágyi Ferenc üdülő-telep megnevezésű közterület névmódosítási javaslata: Dr. Szilágyi Ferenc
üdülőtelep
Indokolás:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 568/2013. (XI. 28.) határozatával a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 2013-ban a Kiss
Lajos üdülőtelep elnevezésű közterületet Dr. Szilágyi Ferenc üdülő-telep közterületnévre módosította.
A Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya jelezte a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének, hogy a Dr. Szilágyi Ferenc üdülő-telep közterületnév [pontosabban fogalmazva:
annak közterületi jelleg megnevezése] a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm.
rendelet 1. mellékletének 63. sorával nincs összhangban, mert az üdülőtelep közterület jelleg írásmódja nem azonos
a határozatban foglaltakkal.”
A névmódosításkor még nem volt hatályos a Rendelet, így ekkor még az önkormányzatok szabadon dönthettek a
közterületi jelleg megnevezésről is. 2013-ban az egykori Kiss Lajos üdülő-telep közterület megnevezésből csak a
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közterület név változott, a jelleg megnevezése nem. Az időközben hatályba lépett Rendelet viszont az üdülőtelep
megnevezést kötőjel nélküli írásmóddal rendeli alkalmazni. Az eltérő írásmód a KCR rendszerben adat
inkonzisztenciát okoz, ezért lehetetlen addig minden címkarbantartás, amíg az ellentmondás egy névmódosítással
fel nem oldódik.
2.) 963 helyrajzi számú közterület elnevezési javaslata: Bódvai köz
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Indokolás:
Magyarország XIX. századi kataszteri térképén a jelenlegi Rév (Zöld) lapostól északra fekvő, a folyó kanyarulata
által határolt terület a Hantoskert részeként a Bódvai zug nevet viselte. A folyó szabályozásakor a védgát a Bódvai
zug területét elválasztotta a jelenlegi lakóterülettől és az árterület része lett. Így ez a terület elvesztette zug jellegét
és ez által a neve is feledésbe merült.
A javasolt közterületnév a régi földrajzi név megőrzését hivatott biztosítani. A közterület jelleg megnevezés utal
annak rövid, csak két közterületet összekötő funkciójára.
A névadási javaslatról és a várható címváltozásról előzetesen levélben tájékoztattuk az érintett közterületen lakókat.
3.) 5168/8 helyrajzi számú belterületi és annak folytatásaként a 02023/1 helyrajzi számú külterületi közterületek
elnevezési javaslata: Sztrenda dűlő
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Indokolás:
Magyarország harmadik katonai felmérésének térképén (1869-1887) Endrőd és Öregszőlő közötti területnek a
Kondorosi úttól a gyomai határig terjedő részét Stranda földeknek, majd a XIX. század végi kataszteri térképen
Sztrendának jelölték.
Az Endrődi füzetek 8. kötetének [Dr. Hévvizi Sándor: Endrőd helynevei] 46. oldala: „Sztrenda-dűlő: A Sztrenda nevű
földterületet így is nevezik az endrődiek. /260/ L.: Sztrenda."
A javasolt közterületnév az ősi helynév megőrzését hivatott biztosítani. A közterület jelleg megnevezés utalna az út
ténylegesen betöltött funkciójára, mivel a mezőgazdasági művelésű földek megközelítését a mai köznyelv is dűlőnek
ismer.
Tisztelt Képviselő-testület!
Már az elmúlt évben is felmerült annak igénye, hogy különösen a zugok menti zártkertek ingatlanainak
megközelítését biztosító utak kerüljenek elnevezésre. 2016 decemberében és azt megelőzően a Sóczó zug külső
megközelítését, valamint a Sóczó és Templom zug közötti telkek megközelítését biztosító utak kerültek elnevezésre.
Már ekkor jeleztük, hogy további elnevezési igény fog felmerülni, illetve szükségessé válni a cím megállapítási
kérelmek miatt.
2016 szeptemberében a Siratói Környezetvédelmi és Horgász Egyesület nevében nyújtottak be közterületi névadási
javaslatot. A javaslatot viszont nem támasztotta alá az egyesület döntéshozó vagy ügyvezető szervének hivatalos
döntése, illetve az nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek sem.
Időközben e területen található ingatlanra cím megállapítási kérelem érkezett, így a jegyző a Képviselő-testületnél
hivatalból kezdeményezte az érintett közterületek elnevezését.
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A közterületi nevek megállapítását előkészítő szakértői testület már egy korábbi előkészítő munka során javasolta,
hogy azok elsősorban olyan megnevezést kapjanak, amelyek kapcsolódnak a település történelméhez, a tájhoz, az
itt élő emberek életéhez, szokásához, foglalkozásához stb. Ennek érdekében fel kell kutatni a régi földrajzi neveket,
történelmi emlékeket, szokásokat, néphagyományokat.
A fentiekre figyelemmel az egyesület korábbi nem hivatalos javaslatát nem támogatjuk. Az általuk javasolt Fenyves
út, Fekete erdő út, Delta út, Varga László út és Sipos Pál út megnevezést nem javasoljuk, mivel azok táj idegen
érzetűek, illetve a vélhetően élő személyek miatt jogszabály ellenesnek is tekinthetők.
Az előkészítő szakértői testület azt javasolja, hogy a zugokban a vizekhez, az ottani élővilághoz, emberi
tevékenységhez, építményekhez és régi tájnevekhez kapcsolódó megnevezéseket kapjanak a közterületek.
Konkrétan a Sirató esetében két ősi halászati mesterségről, a csíkász és pákász foglalkozásról, illetve azok
eszközeiről, a vejszéről, a varsáról és a szigonyról kerüljön elnevezésre. Ezen túl javasoljuk még, hogy kerüljön
elnevezésre a 4232 jelű körösladányi közúttól a Sirató belsőhöz vezető út is Siratói bekötőút néven.
A névadási javaslatról és a várható címváltozásról előzetesen levélben tájékoztattuk a Siratói Környezetvédelmi és
Horgász Egyesületet.
4.) 0886 és 0802 helyrajzi számú közterületek elnevezési javaslata: Siratói bekötőút

Indokolás:
A Siratói holtág belsejének megközelítésére szolgáló, egyik leggyakrabban használt dűlőút, amelyet a körösladányi
4232 jelű közúton útjelző tábla is jelez.
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A dűlőút hivatalos közterületi névvel is rendelkezne, amelynek neve jelezné a cél terület nevét és a jelleg
megnevezése utalna a funkciójára is.

5.) 0880 helyrajzi számú közterületek elnevezési javaslata: Csíkász út
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Indokolás:
A 19. századi folyószabályozások előtti időkig nemcsak a Körösök völgye, de tulajdonképpen az egész Alföld
vízjárta terület volt. A hegyvidéki vízgyűjtők bő csapadékával táplált, nagy energiával lezúduló folyók az alföldi síkra
érve hirtelen lelassultak és vizüket szétterítették a hordalékukból épített, laposnak tűnő, ám valójában igen tagolt
tájban.
A réti csík a régi mocsárvilág leggyakoribb halai közé tartozott, a fogásuk külön ágát képezte a halászatnak, melyet
a csíkászok végeztek. Levéltári adatok szerint vármegyénként 16-20 akó csíkot kellett beszállítani a vármegyékhez.
A Nagy-Sárrét lecsapolásával állományuk megcsappant. Vutskits (1918) regisztrálta a faj jelenlétét HármasKörösben Gyomaendrőd térségében is.
A megnevezés a lakóhelyünkön is folytatott ősi mesterségnek állít emléket.
6.) 0764 és 0795 helyrajzi számú közterületek elnevezési javaslata: Pákász út
Indokolás:
A pákász elnevezés valószínűleg onnan eredt, hogy párnák, dunnák kitöméséhez, tűzcsiholáshoz gyűjtötték a
gyékény pelyhes buzogányát, a pákát. A pákászat egy olyan kihalt ősi mesterség, ami a természet adta
lehetőségeket kihasználva gyűjtögetett, halászott, vadászott. A pákászok a lecsapolatlan láp- és mocsárvidékeken
éltek.
Egykor a mesterség, a névadó vízi növény termése ma is megtalálható lakóhelyünk és a holtág térségében.
A megnevezés a lakóhelyünkön is folytatott ősi mesterségnek állít emléket.
7.) 16904 helyrajzi számú közterület elnevezési javaslata: Vejsze utca
Indokolás:
A vejsze állóvizek, árterületek, lassú folyású kisebb folyók rekesztőhalászati eszköze; nádból vagy vesszőből fonott,
a fenékre rögzített állandó jellegű fal és hozzá csatlakozó fogókészülék.
A megnevezés a lakóhelyünkön is használt ősi halászati eszköznek állít emléket.
8.) 1741 helyrajzi számú közterület elnevezési javaslata: Szigony utca
Indokolás:
Villa alakú vaseszköz, amelynek az ágai végén levő horgok (szaka, szakáll, visszája) felnyársalják a ledöfött halat. A
szúró szigony egy vagy több hosszú ággal készül (Balaton, Duna, Tisza és mellékfolyói). A szigonyozás ma már
kiveszőben levő halfogási mód. A XIX.-XX. század fordulójának idején azonban még éjjel is szigonyoztak. A szigonyt
főleg a halak ívása idején használták vagy kora tavasszal.
A megnevezés a lakóhelyünkön is használt ősi halászati eszköznek állít emléket.
9.) 14933 és 14923 helyrajzi számú közterületek elnevezési javaslata: Varsa utca
Indokolás:
A varsa tölcsérszerű nyílással készült, a végén kúposan végződő, vesszőből font öblös halfogó eszköz, amelynek a
vizek járása, a halak tulajdonsága szerint sok változata ismeretes. Sűrű fonásúak az alföldi, székelyföldi csíkvarsák.
Ritkább fonású varsákkal sebes vízben nagyobb halakat fognak (Kraszna, Tisza mente, Kecskemét vidéke).
A megnevezés a lakóhelyünkön még ma is használt ősi halászati eszköznek állít emléket.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy az előterjesztésben foglalt indokok alapján döntsön a javaslatban foglalt közterületek elnevezéséről.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Közterület névmódosítása - Dr. Szilágyi Ferenc üdülőtelep"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva Gyomaendrőd Dr. Szilágyi
Ferenc üdülő-telep közterület nevének közterület jelleg megnevezését 2017. szeptember 1. napjától üdülőtelep
megnevezésre módosítja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 09. 30.
Felelős: Dr. Uhrin Anna
Hivatali felelős: Megyeri László
2. döntési javaslat
"Közterület elnevezése - Bódvai köz"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva Gyomaendrőd belterület 963
helyrajzi számú, kivett közterület művelési ágú, önkormányzati tulajdonú közterületeknek 2017. szeptember 1-étől a
Bódvai köz nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 09. 30.
Felelős: Dr. Uhrin Anna
Hivatali felelős: Megyeri László
3. döntési javaslat
"Közterület elnevezése - Sztrenda dűlő"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva Gyomaendrőd belterület 5168/8
helyrajzi számú, kivett közterület művelési ágú, önkormányzati tulajdonú és a külterület 02023/1 helyrajzi számú,
kivett út művelési ágú önkormányzati tulajdonú közterületeknek 2017. szeptember 1-étől a Sztrenda dűlő nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 09. 30.
Felelős: Dr. Uhrin Anna
Hivatali felelős: Megyeri László
4. döntési javaslat
"Közterület elnevezése - Siratói bekötőút"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva Gyomaendrőd külterület 0886
helyrajzi számú, kivett út művelési ágú, Magyar Állam tulajdonú és a külterület 0802 helyrajzi számú, kivett út
művelési ágú, Magyar Állam tulajdonú közterületnek 2017. szeptember 1-étől a Siratói bekötőút nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 09. 30.
Felelős: Dr. Uhrin Anna
Hivatali felelős: Megyeri László
5. döntési javaslat
"Közterület elnevezése - Csíkász út"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva Gyomaendrőd külterület 0880
helyrajzi számú, kivett út művelési ágú, Magyar Állam tulajdonú közterületnek 2017. szeptember 1-étől a Csíkász út
nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 09. 30.
Felelős: Dr. Uhrin Anna
Hivatali felelős: Megyeri László
6. döntési javaslat
"Közterület elnevezése - Pákász út"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva Gyomaendrőd külterület 0764
helyrajzi számú, kivett töltés művelési ágú, Magyar Állam tulajdonú és a külterület 0795 helyrajzi számú, kivett töltés
művelési ágú, Magyar Állam tulajdonú közterületeknek 2017. szeptember 1-étől a Pákász út nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 09. 30.
Felelős: Dr. Uhrin Anna
Hivatali felelős: Megyeri László
7. döntési javaslat
"Közterület elnevezése - Vejsze utca"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva Gyomaendrőd zártkert 16904
helyrajzi számú, kivett saját használatú út művelési ágú, Magyar Állam tulajdonú közterületnek 2017. szeptember 1étől a Vejsze utca nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 09. 30.
Felelős: Dr. Uhrin Anna
Hivatali felelős: Megyeri László
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8. döntési javaslat
"Közterület elnevezése - Szigony utca"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva Gyomaendrőd zártkert 1741
helyrajzi számú, kivett saját használatú út művelési ágú, Magyar Állam tulajdonú közterületnek 2017. szeptember 1étől a Szigony utca nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 09. 30.
Felelős: Dr. Uhrin Anna
Hivatali felelős: Megyeri László
9. döntési javaslat
"Közterület elnevezése - Varsa utca"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva Gyomaendrőd zártkert 14933
helyrajzi számú, kivett saját használatú út művelési ágú, önkormányzati tulajdonú és a zártkert 14923 helyrajzi
számú, kivett saját használatú út művelési ágú, önkormányzati tulajdonú közterületeknek 2017. szeptember 1-étől a
Varsa utca nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2017. augusztus 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi szabályzata
Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2016. február 11-i ülésén a költségvetésben különített el forrást a közbiztonsági közterületi
térfigyelő rendszer kiépítésére, míg a február 25-ei ülésén döntött a megfigyelési pontok kijelöléséről és a tárgykört
szabályozó rendelet megalkotásáról.
A döntéseket követően a Nemzeti Adatvédelmi Hatóságnál, mint leendő adatkezelők kezdeményeztük a személyes
adatok kezelésének nyilvántartásba vételét. Felvettük a kapcsolatot azokkal a szervezetekkel, akiknek
közreműködése, jóváhagyása vagy tulajdonosi hozzájárulása kell a térfigyelő rendszer elemeinek elhelyezéséhez és
üzemeltetéséhez. (Egyházi templomtornyokon és az Október 6. lakótelepen az adatátviteli antennák, eOn a
villanyoszlopokon, Magyar Közút az egyik közúti jelzőoszlopán és a Vásártéri ltp. 30-as épületén pedig a kamerák
elhelyezése miatt)
A rendszer kivitelezését önkormányzatunk saját beruházásban kívánta végezi a Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület
szakmai partnerségével. Ennek érdekében a 2016. márciusi ülésén elfogadta a Gyomaendrődi Polgárőr
Egyesülettel, a helyi közrend és közbiztonság megerősítését célzó kapcsolat továbbfejlesztését szolgáló
együttműködési megállapodást.
2016 tavaszán elkészült a rendszer elvi blokkvázlata, majd májusban beszerzésre kerültek a térfigyelő rendszer
eszközei és megkezdődött a tulajdonosi hozzájárulások és szükséges engedélyek beszerzése a kivitelezéshez.
Sajnos az áramszolgáltató szigorú követelményei miatt többször módosítani kellett a kamerák áramellátásának
tervét. Így végül csak ez év áprilisában tudtuk megkötni a kivitelezéshez szükséges szerződéseket. A kivitelezés
végső határidejét 2017. június 30-ában jelöltük meg. A rendszer a megadott határidőig elkészült így
megkezdődhetett a tesztüzem. A tesztüzem során sikerült a műszaki akadályokat elhárítani és a szükségessé vált
kisebb pótberuházásokat elvégezni. A tesztüzem alatt megkötöttük a térfigyelő rendszer elemeinek elhelyezését
biztosító terület felhasználási szerződéseket az egyházakkal, a Vásártéri és Október 6-a lakótelep érintett társasházi
közösségeivel.
2017. augusztus 10-én a tesztüzem sikeresen befejeződött, a rendszer készen áll arra, hogy szeptember elsejétől
éles üzemre váltson.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény határozza meg,
hogy az adatkezelő, a közterületi térfigyelő rendszer esetében az Önkormányzat, közvetlenül a szerv vezetőjének
felügyelete alá tartozó adatvédelmi felelőst jelöl ki, valamint elkészítteti annak adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályzatát.
A közterületi térfigyelő rendszer éles üzemeltetéséhez szükséges adatvédelmi, üzemeltetési és adatbiztonsági
szabályzat elkészítésre került, melyet benyújtunk elfogadásra.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi szabályzata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Közterületi Térfigyelő Rendszere Adatvédelmi, üzemeltetési és adatbiztonsági szabályzatát a következő
tartalommal:
„Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Közterületi Térfigyelő Rendszere
Adatvédelmi, üzemeltetési és adatbiztonsági szabályzata
I. A szabályozás alapja és célja
1.1.
A Szabályzat célja Gyomaendrőd Város közterületén elhelyezett térfigyelő kamerák és a kapcsolódó
műszaki elemek alkalmazásának és használatának jogi szabályozása, a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján.
1.2.
A szabályozás jogszabályi alapjai
1.2.1. A szabályzat alapját képező hatályos jogszabályok:
a)
Magyarország Alaptörvénye,
b)
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban: Infotv.),
c)
a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII: törvény (továbbiakban: Ktftv.),
d) a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény,
e)
a személy – és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi LXXXIII.
törvény,
f)
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk),
g) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (továbbiakban: Btk).
1.2.2. A szabályzathoz kapcsolódó legfontosabb jogszabályi rendelkezéseket a Függelék részletezi.
1.3.

A Közterületi Térfigyelő Rendszer

1.3.1. A Közterületi Térfigyelő Rendszer (továbbiakban: képfelvevők) azon műszaki eszközök és megoldások
összessége, amely biztosítja a közterületen történő álló- és mozgó képfelvétel jogszabályban előírt módon történő
rögzítését, tárolását és felhasználását.
1.3.2. A képfelvevők által megfigyelt területre belépő személyek tájékoztatását elősegítő módon az 1. melléklet
szerinti figyelemfelhívó jelzést, ismertetést kell elhelyezni a képfelvevők elhelyezéséről, az adatkezelés tényéről és
körülményeiről.
1.3.3. Jogszerűnek minősül a felvétel készítése, ha a személyek a képrögzítéshez nyilatkozattal hozzájárultak, vagy
ráutaló magatartással (pl. a képfelvevővel megfigyelt területre való belépéssel és ott tartózkodással) hozzájárulnak.
1.3.4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 12 darab térfigyelő kamera
kihelyezésével biztosítja a település egészére kiterjedő képfelvevők kialakítását.
1.4.

A képfelvevők kihelyezése

1.4.1. A képfelvevők a településre bevezető utak mentén, nagyobb útkereszteződések, nagyobb forgalmú helyek,
valamint a köz- és önkormányzati intézmények közelében kerültek látható módon kihelyezésre.
1.4.2 A képfelvevők a következő helyen kerülnek kihelyezésre, az emberi termetnél magasabb oszlopra vagy épület
homlokzatára szerelt műszaki megoldással:
Cím
Látószög
1
Hősök és Fő út kereszteződése
A Református templom felőli
gyalogátkelő,
kerékpárút
és
útkereszteződés
2
Dévaványai 4231 közút közúti híd gyomai oldali hídfője
Dévaványai 4231 közút közúti
hídra felvezető szakasza
3
Bajcsy-Zsilinszky út 102. szám előtti kameraoszlop (46-os közút 46-os közút mezőberényi kivezető
kivezető szakasza)
szakasza
4
Bajcsy-Zsilinszky út – Fő út kereszteződése
A közúton átvezető kerékpárút és
gyalogos átkelő szakasz
5
Gyomai köztemető
Köztemető bejárata
6
Endrődi köztemető
Köztemető bejárata
7
Városháza
Városháza előtti útkereszteződés
a gyalogátkelő
8
Hídfő utca 46-os közút kivezető szakasza az endrődi oldali hídfőnél
46-os út Endrődi hídra felvezető
szakasza
9
Blaha Lujza utca 443-as közút kivezető szakasza
A 443-as közút Öregszőlő felé
kivezető szakasza
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10

Apponyi út 4642-es közút kivezető szakasza

A 4642-es közút Öregszőlő felé
kivezető szakasza
11
Vásártéri lakótelepi játszótér
Játszótér és a 22-es épület előtti
útkereszteződés
12
Dr. Csókási Béla tér
A gátra felvezető útszakasz
1.4.3. Az önkormányzat a képfelvevők működtetéséről a lakosság és a településre érkező vendégek figyelmét
figyelem felhívó táblák kihelyezésével és a www.gyomaendrod.hu honlapon történő közzétételével tájékoztatja.
1.5.
A Közterületi Térfigyelő Rendszer létrehozásának célja
a)
a közbiztonság erősítése, a közterület általános használati szabályainak biztosítása,
b) a Képfelvevők által ellenőrzött területen található vagyon megóvása, felügyelete,
c)
a rendőrség bűnüldöző munkájának támogatása, a két szervezet közötti együttműködés erősítése,
d) a lakosság, a településre belépők, a települést meglátogatók vagy igénybe vevők biztonságérzetének növelése,
a jogsértések visszaszorítása.
1.6.

Az adatkezelő

1.6.1. Az Önkormányzat a Közterületi Képfelvevők üzemeltetésével és kezelésével Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Közterület Felügyeletét (továbbiakban: közterület-felügyelet) bízza meg.
1.6.2. A közterület-felügyeletet a Ktftv. 7. § (3) bekezdése hatalmazza fel arra, hogy közterületen, ahol az
közbiztonsági, bűnmegelőzési, illetve bűnüldözési célból igazolhatóan szükséges, bárki számára nyilvánvalóan
észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el és felvételt készíthet.
1.6.3. A képfelvevőt a felügyelet üzemelteti és kezeli. A felügyelet a képfelvevők elhelyezéséről és a képfelvevők
által megfigyelt közterületről tájékoztatja a rendőrséget, valamint ezeket az adatokat az önkormányzat honlapján
közzéteszi.
1.6.4. A képfelvevő által megfigyelt területre belépő személyek tájékoztatását elősegítő módon figyelemfelhívó
jelzést, ismertetést helyez el a képfelvevők helyéről és az adatkezelés tényéről.
1.6.5. A képfelvevők üzemeltetési költségeit az önkormányzat az éves költségvetésében biztosítja.
1.7.

Az adatkezelés ideje

1.7.1. A Ktftv. rögzíti a felhasználásra vonatkozó szabályokat is. A felvétel, illetőleg az abban szereplő személyes
adat csak a rögzítés helyszínén elkövetett a rögzítés helyszínén
a) elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban,
b) elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban,
c) végzett felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban,
továbbá
d) a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban használható fel.
1.7.2. A közterület-felügyelet a rögzített felvételt a rögzítést követő nyolc nap elteltével programozott eljárással
automatikusan törli.
1.8.

Az adatkezelés

1.8.1. A képfelvevők a közterületen készült felvételeket rögzíti és tárolja folyamatos jelleggel, mely felvételek a
képfelvevők központi adatgyűjtő szerverén kerülnek rögzítésre.
1.8.2. A szerver a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám alatt zárható
helyiségben van elhelyezve.
1.9.

Felvétel utólagos ellenőrzése és felhasználása

1.9.1. A központban élőkép nem kerül on-line ellenőrzésre. A monitornak alaphelyzetben kikapcsolt állapotban kell
lenni.
1.9.2. A számítógépes rendszerben utólag a felvételt kizárólag a közterület felügyelő tekintheti meg.
1.9.3. A számítógépes központnál felhasználási naplót kell vezetni, melybe az alábbi bejegyzések kerülnek:
a) visszaellenőrzés ideje, ellenőrzést végző személy neve, téma,
b) egyéb észrevételek,
c) név, beosztás, beosztási hely, jelvényszám, aláírás.
1.9.4. A kimentések eredményét mindig be kell jegyezni a naplóba, illetve, hogy milyen adathordozóra került.
1.9.5. Visszaellenőrzés és kimentés külön személyre szóló kóddal lehetséges, melybe belépés esetén a szerver
naplóz a memóriájába.
1.10.

Nyilvántartási szám
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1.10.1. Az adatkezelést az adatvédelmi hatóság NAIH-95499/2016. nyilvántartási azonosító szám alatt
nyilvántartásba vette.
II. MŰKÖDÉS, ADATBIZTONSÁG
2.1. A képfelvevők típusa
2.1.1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbi típusú, megfelelő
műszaki tanúsítvánnyal rendelkező kamerákat alkalmazza a képfelvevőkében:
12 db Dahua HFW-2200RZ kültéri IP kamera.
2.2. Az adatbiztonság elvei
2.2.1. az adatkezelő, illetve feldolgozó köteles körültekintően gondoskodni az adatok biztonságáról,
2.2.2. az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés,
megsemmisítés, véletlen megsemmisülés ellen,
2.2.3. biztosítani kell, hogy csak meghatározott esetben, célra és felhatalmazott személyek férhessenek az
adatokhoz
2.2.4. a közterületi képfelvevők üzemeltetését adatvédelmi nyilvántartásba kell venni.
2.3. Belépés a rendszerbe
2.3.1. A képfelvevők központi kezelési helyiségébe csak az ott feladatot ellátó közterület-felügyelet képviselője, az
ellenőrzésre jogosult személy, a rendszergazda, műszaki személyzet (javítás, karbantartás, hibaelhárítás), az
adatkezelő szerv, valamint a felettes szerv belső adatvédelmi felelőse, valamint a NAIH munkatársai léphetnek be.
2.3.2. A 2.3.1. pontban foglalt személyeken kívül más a képfelvevők központi kezelési helyiségébe csak a rendszert
működtető közterület-felügyelet vezetőjének előzetes engedélyével léphet be, valamint tartózkodhat.
2.4. Adatok kimentése
2.4.1. Visszaellenőrzés és kimentés külön személyre szóló kóddal lehetséges, melyet belépés esetén a szerver
naplóz a memóriájába.
2.4.2. Adatigénylés miatti kimentés és adat átadás kizárólag az 2. mellékletben foglalt teljes körűen kitöltött
adatigénylő lap alapján lehetséges.
2.5. Naplózás
2.5.1. Az arra kijelölt személy ellenőrzi minden reggel a központ működőképességét, melyet az arra rendszeresített
naplóba jegyez.
2.5.2. A számítógépes központnál üzemeltetési naplót kell vezetni, melybe az alábbi bejegyzések kerülnek:
a) ellenőrzés ideje, ellenőrzést végző személy neve, aláírása,
b) az állapot vagy esetleges probléma rögzítése,
c) kimentések rögzítése,
d) egyéb észrevételek.
2.5.3. A kimentések eredményét mindig be kell jegyezni a naplóba, illetve, hogy az milyen adathordozóra került.
2.6. Karbantartás
2.6.1. A képfelvevők karbantartását végző külső személy a képfelvevők központi kezelési helyiségébe csak az ott
tartózkodásra jogosult személy kíséretébenléphet be és végezheti tevékenységét.
2.6.2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a képfelvevők működőképessége érdekében szükséges módosítások,
javítások, kiegészítések elvégzésére vállalkozási szerződést köt egy vállalkozóval, aki negyedévenként a rendszert
átvizsgálja és karbantartja.
III. Záró és hatályba léptető rendelkezések
3.1. A Közterületi képfelvevők adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési szabályzat rendelkezéseit
minden érintettel meg kell ismertetni.
3.2. Az érintett személyek kötelesek a szabályzat 3. mellékletét képező megismerési nyilatkozatot kitölteni és
aláírásukkal ellátni.
3.3. A szabályzat 2017. szeptember 1. napján lét hatályba.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Közterületi Térfigyelő Rendszere Adatvédelmi, üzemeltetési és
adatbiztonsági szabályzatát Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2017. (VIII. 31.) Gye.
Kt. határozatával fogadta el.
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1. melléklet
Tájékoztató az egyes kihelyezett kamerák alatti területen szemmagasságban
„ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
KÉPRÖGZÍTÉSRE ALKALMAS KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLET!
1. Az adatgyűjtés ténye: Az Info törvény (2011. évi CXII. törvény) és a közterület-felügyeletről szóló törvény (1999.
évi LXIII. törvény – Kfttv.) alapján a kamera látószögével érzékelt közterületen elektronikus megfigyelő rendszer
működik.
2. Az érintettek köre: a kamera hatáskörzetében képfelvétel rögzítésére alkalmas elektronikus megfigyelőrendszer
által megfigyelt területre belépő és ott tartózkodó személyek.
3. Az adatkezelés célja: az élet- és vagyonbiztonság, valamint a jogsértések, szabálysértések, bűncselekmények
észlelése, az elkövető tettenérése, a jogsértő cselekmények megelőzése, azok bizonyítása.
4. Az adatkezelés jogalapja: az Info törvény 5. § (1). bekezdése és a Kfttv. 7-13. §-ok, továbbá az érintett
hozzájárulása, amelyek alapján hozzájárulása megadottnak tekintendő, amennyiben ezen adatvédelmi tájékoztató
megismerését követően az érintett a kamera hatáskörzetébe belép és/vagy ott tartózkodik.
5. Az adatkezelés időtartama: a törvényi felhatalmazás alapján a kép- és hangfelvétel a rögzítéstől számított 8
napig tárolható felhasználás hiányában, ezt követően haladéktalanul megsemmisítésre, törlésre kerül, amennyiben
nem szükséges a felhasználása.
6. Az adatkezelő meghatározása: az eljáró közterület-felügyelet képviselője.
7. Jogorvoslat: az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek az Információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben biztosított jogaikkal, további igényérvényesítés esetén
Bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz (www.naih.hu, tel: 391-1400) is fordulhatnak.

2. melléklet
IGÉNYLÉS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Közterületi Térfigyelő Rendszerének adatkezelésével összefüggő
adattovábbítás iránt
Igénylő
.........................................................................................................................................................................
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neve:

születési
helye,
ideje:
........................................................................................................................................................
anyja
neve:
..............................................................................................................................................................................
címe:
...........................................................................................................................................................................................
elektronikus elérhetősége: .............................................................................................................................................
telefonszáma:
........................................................................................................................................................................
(Az igénylő adatai az adatvédelmi jogszabályok szerint kerülnek törlésre.)
Adat igénylésének jogalapja:
1. a rögzített felvételen szereplő személy által a jogainak érvényesítésére indított eljárásban történő
felhasználás céljából adatigénylés;
2. a kérelmező jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy intézkedés érinti,
melynek érdekében szabálysértési-, büntető-, vagy közigazgatási hatóság részére történő adattovábbítást
kér;

A felvétel készítésének időpontja: ............................................................................................................................
A felvétel készítésének pontos megjelölése, helyszíne: ...............................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Az igénylési cél, mely alapján kéri a felvétel továbbítását: ........................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Az 1. pontban meghatározott kérelem esetén az adattovábbítás formája:
□ CD lemezen
□ amennyiben lehetséges, elektronikus úton e-mail címemre
Az 1. pontban meghatározott kérelem esetén a kérelmező aláírásával büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti,
hogy a továbbított felvételrészletet kizárólag arra a célra használja fel, amely célra az átadásra került.
Kelt: ……………………………….
…………………………………………
igénylő aláírása

3. melléklet
Megismerési nyilatkozat
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Térfigyelő Rendszerének adatvédelmi szabályzatában
megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a munkám során köteles vagyok betartatni.
Név

Beosztás
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Dátum

Aláírás

foglaltakat

Függelék
A KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ RENDSZER JOGI ALAPJAI
1. MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE
SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG
I. cikk
(1) AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam
elsőrendű kötelezettsége.
(2) Magyarország elismeri az ember alapvető egyéni és közösségi jogait.
(3) Az alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg. Alapvető jog más
alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges
mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával
korlátozható.
(4) A törvény alapján létrehozott jogalanyok számára is biztosítottak azok az alapvető jogok, valamint őket is terhelik
azok a kötelezettségek, amelyek természetüknél fogva nem csak az emberre vonatkoznak.
VI. cikk
(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét
tiszteletben tartsák.
(2) Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és
terjesztéséhez.
(3) A személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülését sarkalatos
törvénnyel létrehozott, független hatóság ellenőrzi.
2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. pontja
szerint a személyes adatvédelem fő szempontja:
„E törvény célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a
természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek átláthatósága a
közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével
megvalósuljon.”
3. A Polgári Törvénykönyv alapvetése
2:42. § [A személyiségi jogok általános védelme]
(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy törvény és mások jogainak korlátai között személyiségét szabadon
érvényesíthesse, és hogy abban őt senki ne gátolja.
(2) Az emberi méltóságot és az abból fakadó személyiségi jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. A
személyiségi jogok e törvény védelme alatt állnak.
(3) Nem sért személyiségi jogot az a magatartás, amelyhez az érintett hozzájárult.
2:43. § [Nevesített személyiségi jogok]
A személyiségi jogok sérelmét jelenti különösen
a) az élet, a testi épség és az egészség megsértése;
b) a személyes szabadság, a magánélet, a magánlakás megsértése;
c) a személy hátrányos megkülönböztetése;
d) a becsület és a jóhírnév megsértése;
e) a magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez való jog megsértése;
f) a névviseléshez való jog megsértése;
g) a képmáshoz és a hangfelvételhez való jog megsértése.
4. Fogalmak
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Személyes adat:
az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai,
fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Közérdekű adat:
az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv
vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben
keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy
ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre,
illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a
birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött
szerződésekre vonatkozó adat;
Közérdekből nyilvános adat:
a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát,
megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
Hozzájárulás:
az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel
félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez;
Tiltakozás:
az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését,
illetve a kezelt adatok törlését kéri;
Adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a ki vagy amely önállóan
vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált
eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így
különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése,
továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta,
íriszkép) rögzítése;
Adattovábbítás:
az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Nyilvánosságra hozatal:
az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés:
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
Adatmegsemmisítés:
az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adatközlő:
az a közfeladatot ellátó szerv, amely- ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot-az adatfelelős által hozzá
eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
Közterület:
a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének
megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom
számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos
feltételekkel bárki használhat;
Közterületi rend:
a közterület rendeltetésszerű használatára, igénybevételére vonatkozó jogszabályok megtartása;
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5. Az adatkezelés elvei
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.
Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és
kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél
elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel
helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai
feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel
szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen
azonosítani.
6. Az adatkezelés jogalapja
Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat
rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).
Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul vagy törvény közérdeken
alapuló célból elrendeli.
Továbbá személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan
költséggel járna, és a személyes adat kezelése
a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek
érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni,
akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét
vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás
akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes
képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a
szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából - e
törvény alapján - az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés
időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének
tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a
szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény
eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a
személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához
szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes
adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.
Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy
nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.
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Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.
Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok
megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő
törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.
7. Az adatkezelés korlátai
Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az
adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg
jelzi a személyes adat
a) kezelésének lehetséges célját,
b) kezelésének lehetséges időtartamát,
c) továbbításának lehetséges címzettjeit,
d) érintettje e törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy
e) kezelésének egyéb korlátozását
(a továbbiakban együtt: adatkezelési korlátozás), a személyes adatokat átvevő adatkezelő (a továbbiakban:
adatátvevő) a személyes adatot az adatkezelési korlátozásnak megfelelő terjedelemben és módon kezeli, az érintett
jogait az adatkezelési korlátozásnak megfelelően biztosítja.
Az adatátvevő az adatkezelési korlátozásra tekintet nélkül is kezelheti a személyes adatot és biztosíthatja az érintett
jogait, ha ahhoz az adattovábbító adatkezelő előzetes hozzájárulását adta. A hozzájárulást az adatkezelő akkor
adhatja meg, ha az nem ütközik a Magyarország joghatósága alatt álló jogalanyok tekintetében alkalmazandó jogi
rendelkezésbe.
Törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az adatkezelő a
személyes adat továbbításával egyidejűleg a címzettet tájékoztatja az alkalmazandó adatkezelési korlátozásról.
Az adattovábbító adatkezelőt - kérelmére - az adatátvevő tájékoztatja az átvett személyes adatok felhasználásáról.
8. Az érintett előzetes tájékoztatásának követelménye
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy
kötelező.
Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével
kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az
adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az
adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati
lehetőségeire is.
Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre
való utalás nyilvánosságra hozatalával is.
2.9. TILTAKOZÁS SZEMÉLYES ADATKEZELÉS ELLEN
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül
megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az érintett az adatkezelőnek meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt
elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - a
bírósághoz fordulhat.
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Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további
adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak
alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban
továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról,
köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási
szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához
szükségesek.
Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai
védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, az
adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok
továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik."
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Tisztelt Képviselő-testület!
A hivatal elkészítette a Lakásgazdálkodási koncepció felülvizsgálatát, a tervezet az előterjesztés mellékletében
található.
A lakhatás az életfunkciókhoz kötődő szükségleteket követő legfontosabb életszükséglet. A lakáspolitika a lakhatás,
a lakásellátás összetett társadalmi-gazdasági, jogi, környezeti feltételrendszerével foglalkozó tevékenység. Célja
azoknak az alapelveknek, kereteknek, feltételeknek a meghatározása, amelyek között a társadalom minden tagja
megfelelő minőségű, megfizethető lakáshoz juthat. A lakáspolitika egyik fontos területe a lakásgazdálkodás, amely a
már meglévő lakásállomány fenntartásával, kezelésével, bővítésével foglalkozik. Az önkormányzati
lakásgazdálkodás – az önkormányzati vagyongazdálkodás részterületeként - a kormányzati lakáspolitika több
területének helyi viszonyokra történő adaptálása, gyakorlati alkalmazása.
Az önkormányzatok esetében a lakásgazdálkodás vagyonkezelésre, állagmegóvásra, felújításra, korszerűsítésre,
lakás-elosztásra irányulhat.
A koncepció az önkormányzati bérlakás-szektorra koncentrál, azonban a fontos kapcsolódási pontokon „átnyúl” a
szigorú értelemben vett, fizikai és pénzügyi tekintetben lehatárolható területen a városfejlesztés vagy a
társadalomfejlesztés területeire is.
A koncepció a helyzetelemzést követően megvizsgálja az előző koncepcióban rögzített célokat és feladatokat, azok
teljesülését. Az előző koncepcióban rögzített távlati és középtávú célok fenntartása mellett meghatározza a
következő 5 év feladatait.
A Képviselő-testület a 2011-es koncepcióban a Vízműsori lakások felszámolásáról döntött. Az elmúlt időszakban a
bérlakásokkal kapcsolatos egyedi döntései során érvényesítette fenti döntését: az elmúlt 5 évben a 10
önkormányzati bérlakásból 4 kivezetésre került. Az látható, hogyha egyedi döntésekkel kívánja a képviselő-testület
végrehajtani a vízműsori lakások felszámolását az hosszú éveket vesz igénybe.
Az alábbiakban mutatjuk be a Vízműsor 2. szám alatti ingatlan tulajdoni viszonyait:
A Vízműsor 2. szám alatt három lakóépület található.
Az utcafronton elhelyezkedő „A” épületben négy lakás található, mind a négy magántulajdonban van:
Épület hrsz. Lakások hrsz
1104/A/1
1104/A/2
1104/A
1104/A/3
1104/A/4

Lakás alapterülete, m2 Szobák száma
59
1
42
2
46
1
68
2

Tulajdonos
Szőke Dzsenifer
Kovács György
Kiss Lajos Gyula
Mastala Tibor

Az udvaron található L alakú, „B” lakóépületben 8 lakás található vegyes tulajdonjogi viszonyokkal, 2 lakás magán-,
6 lakás önkormányzati tulajdonban van:

Épület hrsz. Lakások hrsz
1104/B/1
1104/B/2
1104/B/3

Lakás
alapterülete, m2

Szobák száma
99
35
30
32

Tulajdonos
Gyomaendrőd Város
2 Önkormányzata
Gyomaendrőd Város
1 Önkormányzata
Gyomaendrőd Város
1 Önkormányzata

1104/B

1104/B/4

Gyomaendrőd Város
1 Önkormányzata
1 Rafael Klára
Gyomaendrőd Város
1 Önkormányzata
1 Szatmári László,
Gyomaendrőd Város
1 Önkormányzata

26
33

1104/B/5
1104/B/6

33
38

1104/B/7
1104/B/8

27

A 6 önkormányzati lakásból, három az elmúlt években felszámolásra került (ajtó, ablak kivéve), a három jelenleg is
funkcionáló szociális bérlakás bérlőjének adatai:
- Szabó István (a bérleti szerződés határozatlan időtartamra szól)
- Harsányi Lajosné (a bérleti szerződés határozatlan időtartamra szól)
- Vékony Ferenc legutoljára (a bérleti szerződés lejárata: 2018. 03. 31.)
Az udvarban található harmadik „C” jelű lakóépületben 4 lakás található. Mind a négy önkormányzati tulajdonban
van, azonban már csak 3 működik lakásként:

Épület hrsz.

Lakás
alapterülete, m2

Lakások hrsz

1104/C/1

30

1

1104/C/2

45

1

1104/C/3

41

1

1104/C/4

35

1

Szobák száma
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

Tulajdonos

A bérlők adatai:
- Kállai László (a bérleti szerződés lejárata: 2018. március 31.)
- Dobák Károlyné (a bérleti szerződés határozatlan időtartamra szól)
- Majoros István (a bérleti szerződés lejárata: 2017. szeptember 30.)
Mindösszesen 6 lakás található magántulajdonban, továbbá 6 lakásban élő bérlő lakhatását kell megoldania az
önkormányzatnak.
A felszámoláshoz tehát a 6 magántulajdonban lévő lakás megvásárlásáról, és 6 bérlő elhelyezéséről kell döntést
hoznia a Képviselő-testületnek.
Javaslom a Képviselő-testület számára, hogy a Vízműsor u. 2. szám alatt ingatlan felszámolását 2018-ban valósítsa
meg, az önkormányzati hivatal által készített hatástanulmány alapján. A hatástanulmány elkészítéséhez szükséges
a tulajdonosokkal való előzetes egyeztetés, melyre a testület adjon felhatalmazást a Polgármester részére.
Kérem a Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslatok szerint
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Koncepció elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2017-2022 évekre szóló Gyomaendrőd
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Város Lakásgazdálkodási Koncepciót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"5500 Gyomaendrőd, Vízműsor 2. szám alatti ingatlan felszámolása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lakásgazdálkodási Koncepcióval összhangban
2018-as költségvetési évben felszámolja az 5500 Gyomaendrőd, Vízműsor u. 2. szám alatti leromlott műszaki
állapotú, gazdaságilag nem felújítható ingatlanegyüttest. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a Polgármestert, hogy a 2017. novemberi testületi ülésre gondoskodjon az ingatlan felszámolásával
foglalkozó hatástanulmány elkészítéséről, valamint felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 5500 Gyomaendrőd,
Vízműsor 2. szám alatti ingatlan tulajdonosaival az előzetes egyeztetéseket folytassa le.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felszámolás költségeihez szükséges forrást a 2018. évi
költségvetésében biztosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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1. LAKÁSPOLITIKA, LAKÁSGAZDÁLKODÁS
1.1. Lakáspolitika
Az emberi élet egyik legalapvetőbb szükséglete és joga a megfelelő minőségű lakhatás. A
lakáspolitika ezekkel a szükségletekkel és jogokkal foglalkozó közösségi tevékenység. A
lakáspolitikának komplex feladatai vannak: a társadalom széles rétegeinek az igényeit kell
kielégítenie, figyelembe véve a szociális szféra, a népesedéspolitika, a terület- és
településfejlesztés, a munkaügy, az építésügy dimenzióit is.
A lakáspolitikától elvárható, hogy prioritásként kezelje a fiatalok első lakáshoz jutásának
segítését, de ugyancsak kiemelten fontos célja legyen - a szociális gondoskodás szempontjait
is figyelembe véve - az alacsony státuszú rétegek, ill. az idős emberek megfelelő
lakhatásának biztosítása is.
Az ENSZ megfogalmazta a lakhatással kapcsolatos alapvető emberi jogokat, 1966-ban
elkészült a Nemzetközi Egyezségokmány, melyhez Magyarország is csatlakozott. Az
Egyezségokmányhoz kapcsolódó jogértelmezési keret egyik legfontosabb pontja szerint nem
csak az állam kötelessége a lakhatással kapcsolatos problémák megoldása, de a piaci
viszonyoknak sem szabad ezt a területet kiszolgáltatnia. Ebből következően az állam és az
önkormányzat feladata olyan szabályok létrehozása, amelyek az ember alapvető igényét szem
előtt tartva segítik a lakásszektor kibontakozását.
A lakáspolitika minden lakhatással összefüggő kormányzati döntést, koncepciót, tervezetet is
magában foglal, és ezzel meghatározza az építésügyön keresztül a lakással, lakhatással
kapcsolatos elvárásokat, befolyással van a szociális ellátásokra is.
Az önkormányzati lakáspolitika célja a kormányzati lakáspolitikában megfogalmazott elvek
helyi viszonyokra történő adaptálása, szem előtt tartva a helyi igényeket, lehetőségeket és
adottságokat. Ezek alapján kell reális és hosszú távú ingatlan és lakáspolitikát kialakítani,
amely összhangban van a várospolitikai prioritásokkal, fejlesztési irányokkal, fejlődési
lehetőségekkel, rendezési tervvel.
Az önkormányzatnak elsődlegesen a város lakóinak igényeit kell figyelembe vennie,
lakáspolitikájába beépítve a különböző szociális szempontokat és egyéb, a település által
meghatározott célokat.
További fontos elvárás, hogy hozzá tudjon járulni a város népességének megtartásához,
lélekszámának esetleges növeléséhez. Nagyon fontos a fiatalok városban tartása, illetve idevonzása. Ehhez olyan lakáspolitika kell, amely élhető környezetet tud biztosítani, és vonzóvá
tudja tenni a települést.
Az önkormányzati ingatlanpolitika kialakítása és gyakorlása során meg kell, hogy jelenjen a
tulajdonosi szemlélet is.

1.2. Lakásgazdálkodás
A lakáspolitika egyik fontos területe a lakásgazdálkodás, amely a már meglévő
lakásállomány fenntartásával, kezelésével, bővítésével foglalkozik. Az önkormányzatok
esetében a lakásgazdálkodás vagyonkezelésre, állagmegóvásra, felújításra, korszerűsítésre,
lakás-elosztásra irányulhat. Az önkormányzati lakásgazdálkodásnak a lakás mobilitáshoz is
jelentősen hozzá kell járulnia, nem szabad, hogy a bérlakás-szektor egy fennálló társadalmi,
szociális helyzetet tartósan konzerváljon.

3

A lakásgazdálkodás szűkebb értelemben az önkormányzat tulajdonában lévő
lakásállománnyal való gazdálkodást jelenti, ezen belül a törvény kötelező feladatként a
szociális rászorultság alapján történő bérbeadás feltételeinek meghatározását jelöli meg.
Tágabb értelemben azonban a lakásgazdálkodás sok egyéb területet is érint. A
lakásgazdálkodási döntések meghatározhatják egy adott város, városrész fejlődésének
irányát, de befolyásolhatják egy településrész etnikai összetételén át a demográfia helyzetet
is.
A lakásgazdálkodás gyakorlati megvalósítása során olyan kompromisszumra kell törekedni,
amely a szociális szempontok mellett a város egyéb érdekeit is figyelembe veszi.

1. 3. Az önkormányzati lakásgazdálkodási koncepció készítésének
közvetlen céljai:
- tárja fel, összegezze és értékelje a lakáspiac külső gazdasági környezetét, a változó
környezethez való alkalmazkodás helyi esélyeit,
- határozza meg az önkormányzat hosszú és rövid távú irányuló elképzeléseit, konkrét
intézkedéseket és fejlesztéseket.
A lakásgazdálkodási koncepció megalkotása lehetővé teszi Gyomaendrődön az egységes és
következetes lakáspolitika kialakítását. A koncepció fő irányvonalainak meghatározásakor
figyelembe kell venni az önkormányzat teljesítőképességét, a mindenkori pénzügyi
lehetőségeket, törekedve arra, hogy a kötelező feladatokon túl minél több önként vállalt
feladat épüljön be a koncepcióba. Emellett törekedni kell arra, hogy a koncepció stratégiailag
illeszkedjen az Európai Unió és az országos lakásgazdálkodási dokumentumokhoz.
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2. A LAKÁSPOLITIKA STRATÉGIAI ILLESZKEDÉSE
Az Európai Unióban a lakáspolitika kérdésköre leszűkül a lakástámogatásokra. Az Unió a
lakhatással kapcsolatos tevékenységekre közvetlenül nem nyújt semmiféle támogatást, mivel
álláspontjuk szerint a lakhatás nem közös uniós politika, ezért célzott, erre a területre
koncentráló támogatást csak közvetett formában lehet szerezni, pl. városrehabilitációs akciók
keretében.
A Lipcsei Charta a fenntartható európai városokról, 2007 c. dokumentum rögzíti, hogy
„városaink egyedülálló kulturális és építészeti sajátosságokkal erős társadalmi integrációs
erővel rendelkeznek, ugyanakkor demográfiai problémákkal, társadalmi egyenlőtlenséggel,
egyes népességcsoportok társadalmi kirekesztődésével, a megfelelő, de megfizethető lakások
hiányával és környezeti problémákkal küzdenek. A városok hosszútávon csak akkor tölthetik
be a társadalmi fejlődés és gazdasági növekedés motorjaként a szerepüket, ha sikerül
megőrizniük a társadalmi egyensúlyt a városokon belül és a városok között, fenntartanunk
kulturális sokféleségüket és kimagasló színvonalat elérnünk a várostervezés, az építés és
környezetvédelem területén.”
A Charta második pontja kapcsolódik a lakáspolitikához, mely szerint:
„Annak érdekében, hogy a városokban és városi területeken a társadalmi kohézió és
integráció megvalósuljon, egy jól kidolgozott lakáspolitika is hatékony eszköz lehet. Az
egészséges, megfelelő és megfizethető lakások vonzóbbá tehetik a városi területeket mind a
fiatalok, mind az idős emberek számára és hozzájárulhatnak a városrészek stabilitásához.”
A dokumentum hangsúlyozza, hogy „a városfejlesztési politikát nemzeti szinten kell
meghatározni, az innovatív megoldásokat nemzeti, de más szinteken is ki kell dolgozni.
Városainknak elégséges cselekvési hatókört kell adni a helyi feladatok felelősmódon történő
ellátásához valamint megbízható pénzügyi alapot, amely biztosítja hosszútávon a stabilitást.
Ebből eredően fontos az is, hogy a tagállamok felhasználhassák az Európai strukturális
alapokat a kellő jelentőségű integrált városfejlesztési programjaikhoz. Az alapok
felhasználása során a speciális nehézségekre és a lehetőségekre kell összpontosítani a
tagállamok lehetőségeinek és nehézségeinek figyelembe vételével.”
A magyar kormányzat 2003-ban kiadta az Otthon Európában c. vitaanyagot, amely hosszú
távú minőségi, elérhető és fenntartható lakáspolitikát kíván megalapozni és megvalósítani. A
vitaanyag a Nemzeti Lakásprogram előkészítésével foglalkozik.
Az Otthon Európában vitaanyag stratégiai céljai:
 a lakosság igényeit kielégítő, európai színvonalú, megfizethető lakáskínálat
kialakulása;
 az épített és természeti környezet értékeinek megőrzése, lakhatóság és az életminőség
javulása;
 a rászorultak számára igazságos, arányos és fenntartható támogatási rendszer
létrehozása és működtetése.
Az önkormányzat kiemelkedően fontos feladata lakáspolitikájának a helyi körülményeknek
megfelelő kialakítása, mivel mind a lakosság szociális körülményeit, mind a városképet, az
arculatot közvetlenül meghatározó és egyben befolyásoló intézkedésekről van szó a
lakásgazdálkodási koncepció megalkotásakor. A koncepcióban meghatározott irányelvek
megvalósítása, felügyelete, illetve ellenőrzése a későbbi lakásstratégiai intézkedések
meghatározása szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír.
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Jelen koncepcióban megfogalmazott irányelvek összhangban állnak az önkormányzat
mindenkori vagyongazdálkodási irányelveivel.
A jelenlegi koncepciót megelőzte a 2011-ben készült lakáskoncepció, amelyben távlati
célként megfogalmazásra került olyan önkormányzati lakáspolitika megteremtése, mely az
önkormányzat lakásállományának minőségi és mennyiségi növelését hosszú távú
fenntarthatóságát biztosítja, a lakás és lakhatási igényeket differenciáltan kielégíti.
A koncepció készítése során a helyzetelemzést követően meg kell vizsgálnunk, hogy a hét
évvel ezelőtt megfogalmazott célok mennyiben valósultak meg, illetve az elemzést követően
tudjuk meghatározni a Gyomaendrődi lakásgazdálkodás stratégiai céljait.
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3. A LAKÁSGAZDÁLKODÁS ÉS A LAKÁSPOLITIKA JOGSZABÁLYI
HÁTTERE, ELJÁRÁSREND
3.1. Európai Uniós jogszabályi háttér
A lakhatáshoz való jog több uniós ország jogszabályaiban rögzítésre került, azonban
egységes európai alapjoggá nem lépett elő. Az Európai Unió Alapjogi Chartája a
lakástámogatáshoz való jogot rögzíti.

3.2. Törvények és rendeletek vonatkozó részeinek ismertetése
Magyarország Alaptörvénye a szociális biztonságról, illetve a lakhatásról, mint alapvető
emberi jogról nem rendelkezik:
Magyarország Alaptörvénye XIX. cikk
(1) Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot
nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, fogyatékosság, özvegység, árvaság és önhibáján
kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben
meghatározott támogatásra jogosult.
(2) Magyarország a szociális biztonságot az (1) bekezdés szerinti és más rászorulók esetében
a szociális intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg.
(3) Törvény a szociális intézkedések jellegét és mértékét a szociális intézkedést igénybe vevő
személynek a közösség számára hasznos tevékenységéhez igazodóan is megállapíthatja.
(4) Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a társadalmi szolidaritáson alapuló
egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával és önkéntesen létrehozott társadalmi
intézmények működésének lehetővé tételével segíti elő. Törvény az állami nyugdíjra való
jogosultság feltételeit a nők fokozott védelmének követelményére tekintettel is
megállapíthatja.
XXII. cikk
(1) Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeit és a
közszolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki számára biztosítsa.
A lakásgazdálkodás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény alapján önkormányzati feladat, azonban nincs meghatározott, kötelezően felállítandó
hivatali struktúra, vagy szervezeti keret. A képviselő-testület saját hatáskörében, a fennálló
jogszabályoknak megfelelően alakíthatja az önkormányzati tulajdonú lakások gazdálkodási
és kezelési formáját, az ezen a területen a meghatározott keretek között érvényesíthető
prioritásait.
2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1)2 A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó
helyi önkormányzati feladatok különösen:
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;”
Konkrét, csak az önkormányzati lakásgazdálkodásra vonatkozó törvény nincs, több törvény
alapján kell az önkormányzatoknak a helyi rendeleteiket megalkotniuk, a lakások kezelését
megoldaniuk. Az alábbiakban ezeket mutatjuk be:
Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról
szóló 1991. évi XXXIII. törvény rendelkezik az önkormányzat vagyonáról, így a korábbi
tanácsi bérlakásokról is.
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A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban lakástörvény) biztosítja az
önkormányzati lakásgazdálkodás elsődleges jogi kereteit. A lakástörvény ugyanakkor a
helyiségek és lakások bérbeadásának szabályait rendezi, tehát nemcsak az önkormányzati
lakásokra vonatkozik, hanem egyéb magántulajdonú bérletekre is. A törvény alapján
kötelesek az önkormányzatok a helyi rendeleteiket megalkotni.
Az önkormányzatoknak a törvényhozó szerint a lakásértékesítésből befolyó
összegeket egy külön számlán kell kezelni, amelyet csak a törvényben meghatározott
feladatokra és célokra fordíthatnak. Az önkormányzatoknak a pénz felhasználására a
jogszabály tág teret enged - közművesítésre, telek kialakításra, telepfelszámolásra, stb. -, nem
mondja ki egyértelműen, hogy az ebből befolyt összeget, csak az önkormányzati bérlakásszektorra köteles fordítani, ugyanakkor nem helyez kilátásba szankciókat a törvényi
kötelezettség elmulasztása esetén.
A törvény sok kérdésben a bérlő és bérbeadó megállapodására bízza a lakásokkal
kapcsolatban felmerülő költségek megosztását.
Az önkormányzatoknak a bérleti szerződés felmondásán és bírósági eljárás indításán
kívül nincsenek egyéb lehetőségei. Jogi eszközökön túl, szankciók nincsenek a rendszerbe
építve. A meglévő jogi eszközökkel hatékonyan kell bánnia az önkormányzatoknak.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban
szociális törvény) lakhatással összefüggő szabályozása elsősorban a különböző
támogatási/segélyezési lehetőségeket részletezi. A törvény a települési támogatások körében
önkormányzati feladatként határozza meg a lakhatással kapcsolatos támogatások biztosítását.
Az önkormányzatok dönthetnek arról, hogy biztosítanak-e ilyen támogatást vagy sem.
Önkormányzatunk élt a törvény adta lehetőséggel, a gyomaendrődi lakosok részére biztosítja
települési lakásfenntartási támogatást, melynek részletes szabályait helyi rendeletében
határozza meg.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. évi törvény nem
rendelkezik külön a lakhatásról. Az önkormányzatnak ezen a téren nincsenek
lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatai.
A törvény a pénzbeli és természetbeni ellátások között az otthonteremtési támogatást is
szabályozza, ez figyelembe veendő szempont a lakásgazdálkodás szempontjából. Az állam
ezzel az eszközzel segíti a hátránnyal induló állami gondozásban élő fiatalokat. Célja a
lakhatás tartós megoldásának az elősegítése, ez azonban, mivel az összeg alacsony, kevéssé
hatékony. Az anyagi támogatás azonban nem tudja a különböző hiányzó ismereteket,
szocializációs modelleket pótolni.
A törvény 7. § (1) bekezdése kiemeli, hogy a gyermeket kizárólag anyagi okokból a
családjától elválasztani nem szabad. Ebből adódóan, pl. egy önkényes lakásfoglaló vagy a
jelzáloghitelét fizetni nem képes család esetén a kilakoltatás következtében a gyermek is
utcára kerülhet.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény 8. §-ában felsorolt tulajdonságok alapján – pl.: nem, faji hovatartozás, bőrszín,
családi állapot, vagyoni helyzet, társadalmi származás - a lakhatás területén is az egyenlő
bánásmód elvének kell érvényesülnie. A törvény 26. §-a egyenlő bánásmód
követelményrendszerét rögzíti a lakhatás területén:
„(1) Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen a 8. §-ban
meghatározott tulajdonságok szerint egyes személyeket
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a) közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetéssel sújtani a lakhatást segítő állami
vagy önkormányzati támogatások, kedvezmények vagy kamattámogatás nyújtásával
kapcsolatosan,
b) hátrányos helyzetbe hozni az állami vagy önkormányzati tulajdonú lakások és építési
telkek értékesítése vagy bérbeadása feltételeinek meghatározása során.
(2) A használatbavételi és egyéb építési hatósági engedély kiadásának megtagadása, illetve
feltételhez kötése sem közvetlenül, sem közvetve nem alapulhat a 8. §-ban meghatározott
tulajdonságokon.
(3) A lakáshoz jutási feltételek meghatározása nem irányulhat arra, hogy a 8. §-ban
meghatározott tulajdonságok szerint egyes csoportok valamely településen, illetve
településrészen mesterségesen, nem a csoport önkéntes elhatározása alapján
elkülönüljenek.”

3.3. Helyi rendeletek bemutatása
Az önkormányzat a lakástörvényben kapott felhatalmazás alapján megalkotta a lakások és
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló helyi rendeletét, melynek átfogó
felülvizsgálatára 2016. évben került sor. A felülvizsgálat során az önkormányzat megalkotta a
lakások és helyiségek bérletéről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendeletét, melyben
rögzítette a szolgálati, szociális, valamint a költségalapú bérlakásokban létrejövő
lakásbérletek szabályait, a bérlő és a bérbeadó jogait és kötelezettségeit, valamint megalkotta
a helyiséggazdálkodás, az önkormányzati lakások és helyiségek elidegenítésének
szabályrendszerét.
Az első lakáshoz kapcsolódó önkormányzati támogatásokról szóló 17/2017. (VI. 30.)
önkormányzati rendelettel Gyomaendrőd Város Önkormányzata az elmúlt évtizedekhez
hasonlóan továbbra is biztosítja a gyomaendrődiek számára az első lakás vásárlásához,
építéséhez, bővítéséhez, biztosított önkormányzati támogatást. Önkormányzatunk anyagi
lehetőségeihez mérten mindig kiemelten kezelte a fiatalok lakhatásának segítését, felismerve
azt, hogy milyen fontos a fiatalok településen való tartása.
Az önkormányzat 2017. évben úgy döntött, hogy kiszélesíti az első lakáshoz jutó támogatást.
egyrészt az igénylők körének bővítésével – nemcsak ifjú házasok, hanem élettársak illetve
egyedülálló személyek is jogosultak lehetnek - , másrészt nemcsak a lakásvásárlást és építést,
hanem a lakásbővítést és korszerűsítést is támogat.
A támogatás kamatmentes hitel és vissza nem térítendő önkormányzati támogatásként adható,
maximum összege 750 e Ft, bővítés, korszerűsítés esetén ezen összeg 50 %-a nyújtható.
Az elemi csapás okozta lakáskárok helyreállításához nyújtott önkormányzati
támogatásokról szóló 33/2008. (VIII. 29.) Gye. Kt. rendelettel az önkormányzat a meglévő
lakások helyreállításához nyújt anyagi segítséget, amennyiben ár, belvíz, rendkívüli időjárás,
vihar, vagy tűz bekövetkeztekor a káresemény a kérelmező által lakott lakóházban kárt
okozott, és lakhatását vagy a lakóház helyreállítását e támogatás nélkül nem képes
megoldani.
A támogatás mértéke a kár nagyságától, a család jövedelmi viszonyaitól, szociális helyzetétől
függ, maximális összege 400.000,- Ft-ot nem haladhatja meg. 2017. évben esedékes a helyi
rendelet átfogó felülvizsgálata, a megváltozott jogszabályi környezethez való hozzáigazítása.
A szociális törvényben meghatározott jogszabályi keretek között önkormányzatunk biztosítja
települési lakásfenntartási támogatást, melynek feltételeit a szociális ellátások helyi
szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
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4. HELYZETELEMZÉS – GYOMAENDRŐD
LAKÁSKONCEPCIÓ SZEMSZÖGÉBŐL

ADOTTSÁGAI

A

4. 1. A település helyzetét bemutató általános adatok
Az alábbi általános infrastrukturális adatokból arra lehet következtetni, hogy milyen
feltételeket biztosít az önkormányzat lakosai számára:
Lakóépületek száma 2017. január 1-i adat szerint: 6573 db, mely lakásokból összkomfortos
3291 db, komfortos 2303 db, félkomfortos 938 db, komfort nélküli 41 db. Öt évre
visszatekintve a lakásállományon belül az alacsony komfort fokozatú lakások aránya nem
változott, tekintettel a település lakóinak szociális és anyagi helyzetére ez az arány várhatóan
az elkövetkezendő években sem fog számottevően változni. Az önkormányzat szociális és
költségalapú bérlakások kiutalásával segít az arra rászoruló emberek lakhatási gondjainak
megoldásában. Gyomaendrődön 2002. évben a Széchenyi-terv keretében 24 db költség alapú
bérlakás épült. A 24 db lakásból 16 db az Endrődi u. 5-7. szám alatt, még 8 db a Magtárlaposi
u. 14-16. szám alatt található.
Mind az Endrődi úton, mind a Magtárlaposi úton lévő lakások kihasználtsága 100 %-os.
A fent említett költség alapú bérlakáson kívül, az önkormányzat tulajdonában még 20 db
szolgálati-, [mely lakások komfort fokozata: összkomfortos-, (12 db) vagy komfortos (8 db)]
és 16 db szociális bérlakás van [a lakások komfort fokozata: komfortnélküli (7 db),
komfortos (7 db), összkomfortos (2 db)].
A kiutalás feltételeit a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI.
7.) önkormányzati rendelet szabályozza.
A szolgálati bérlakások kiutalása a Képviselő-testület-, míg a szociális és költségalapú
bérlakások kiutalása az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság hatáskörébe tartozik.
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4. 2. Demográfiai adatok
A lakosság száma 2017. január 1. napján 13.180 fő. A helyi népesség döntő többsége
magyar nemzetiségű, ám számottevő Gyomaendrődön a magukat német (sváb)
nemzetiséghez tartozónak vallók száma, valamint a cigány etnikumhoz tartozók. A cigány
közösség 1995 óta, a német pedig 1998 óta rendelkezik önálló kisebbségi önkormányzattal.
Az alábbi táblázatban 2010-2017 évekre vonatkozóan mutatjuk be a város lakosságának
korcsoportonkénti megoszlását:
1. számú táblázat

2010. 01. 01.
2011. 01. 01.
2012. 01. 01.
2013. 01. 01.
2014. 01. 01.
2015. 01. 01.
2016. 01. 01.
2017. 01. 01.

0-2

3-5

327
312
277
278
281
324
309
332

403
363
337
340
312
283
280
288

6-13 14-17 18-54 55-59 60-69 70-79 80-X Külterületi
Lakosok
száma
1083 651 7328 1193 1666 1247 727
1170
1074 593 6854 1165 1739 1208 723
1212
1074 561 6701 1176 1777 1197 729
1171
1097 550 7020 1154 1834 1206 728
1171
1024 503 6529 1074 1863 1204 735
1148
1034 462 6409 1011 1946 1207 714
1157
1004 499 6356 953 1979 1201 700
1147
966 510 6252 901 2031 1207 693
1126
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

A táblázat adataiból látható, hogy a gyermekek, és az aktív korú személyek száma
csökken, míg a nyugdíjas korú személyek száma stagnál településünkön. 10 év alatt 368
fővel, 14,9 %-kal csökkent a 0-17 lakosok száma, valamint 1368 fővel, 16 %-kal csökkent az
aktív korú lakosok száma.
A táblázatból látható, hogy városunkban jelentős a külterületi lakosok száma, akik
számára a közszolgáltatások elérhetőségét kell folyamatosan biztosítani.
Települési lakossági adatok
2. számú táblázat
Év
lakszám

2010
14625

2011
14031

2012
13829

2013
13657

2014
13525

2015
13390

2016
13281

2017
13180

Forrás: KSH illetve Saját adatgyűjtés – helyi népesség-nyilvántartás adatai alapján

A város lakosságszáma 2010-hez viszonyítva 1445 fővel, 9,88 %-kal csökkent.
A népesség lélekszámának visszaesése közel negyvenéves folyamat, mely az ország
területein különbözőképpen megy végbe, a természetes fogyás tekintetében Békés Megye
élen járt, sajnos az országos és a megyei tendencia településünkön is megjelenik, hiszen az
elmúlt 7 év alatt 9,88 %-kal csökkent a településünkön élő személyek száma. A népesség
számának csökkenése mellett jelentősen változott a magyar lakosság korösszetétele, a
gyermekkorúak számának csökkenése mellett, nő az idős korosztály létszáma. Ez az
idősödési folyamat szintén megfigyelhető településünkön, mely nagy terhet ró az
önkormányzatra, hiszen az idősek ellátásáról fokozottabban kell gondoskodnia.
A lakosságszám alakulásában jelentős szerepet játszik még az el és bevándorlás. A település
külterületére: „Öregszőlőbe”, valamint Nagylaposra, figyelhető meg nagyobb arányú
bevándorlás az alacsony ingatlanárak miatt. Az ide beköltözők nagy része anyagilag és
szociálisan rászorult személy illetve család.
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4. 3. A település szociális helyzete és foglalkoztatottsága
Az NFSZ jelentése alapján a város 2013 – 2017. február havi munkanélküliségi adatai:
3. számú táblázat

2013

2014

Regisztrált munkanélküliek száma
1142
596
1 évnél régebben nyilvántartásban lévők száma
164
75
Járadék típusú ellátásban részesülők száma
196
82
Segély típusú ellátásban részesülők száma
6
10
FHT, RSZS száma
215
104
Munkavállaló korú népesség száma
9208
9645
Relatív mutató – nyilvántartott álláskeresők a
12,40
6,18
munkavállalási korú népesség %-ában
Arányszám – relatív mutatónak az országos
1,21
0,97
relatív mutatóhoz viszonyított aránya
Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

2015
658
64
83
18
77
9516

2016
601
70
119
22
133
9393

2017
446
69
81
22
85
9196

9,91

6,40

4,85

1,11

1,20

1,11

2013-ben Békés megyében a gazdasági aktivitás a régió és az ország átlagánál
kedvezőtlenebbül alakult. Az országos munkanélküliségi ráta 10,23 %, Békés megyében
13,74 %. A Gyomaendrődi mutatószám elmarad a megyei átlagtól, de az országos
mutatószámot mintegy 2 százalékponttal haladta meg.
2014-ben mintegy felére esett vissza a munkanélküliségi ráta,ez a változás mind az országos,
mind a megyei adatokban bekövetkezett, melynek oka az országos közfoglalkoztatási
programok megerősítése, kiterjesztése. A közfoglalkoztatási programokban való részvétel
városunkban folyamatos, melynek köszönhetően a munkanélküliségi ráta stagnálása illetve
2017.évben 4,85 %-ra történő csökkenése.
Az NFSZ jelentése alapján a város 2017 első negyedévének munkanélküliségi adatai:
Január
Regisztrált munkanélküliek
száma
1 évnél régebben nyilvántartásban
lévők száma
Járadék típusú ellátásban
részesülők száma
Segély típusú ellátásban
részesülők száma
FHT, RSZS száma
Munkavállaló korú népesség
száma
Relatív mutató – nyilvántartott
álláskeresők a munkavállalási
korú népesség %-ában
Arányszám – relatív mutatónak az
országos relatív mutatóhoz
viszonyított aránya

Február

Március

Április

4. számú táblázat
Május
Június

419

446

479

460

413

394

65

69

69

69

72

72

88

81

81

84

64

50

22
88
9196

22
85
9196

22
87
9196

24
80
9196

26
82
9196

23
74
9196

4,56

4,85

5,21

5,00

4,49

4,28

1,08

1,11

1,01

1,11

1,06

1,04

Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

A táblázat éven belül mutatja be a település munkanélküliégi adatait, éven belül is
megmutatkozik a közfoglalkoztatási programok folyamatos biztosításának a hatása.

A következő két táblázatban a főbb pénzbeli és természetbeni szociális ellátások valamint a
közfoglalkoztatás alakulását mutatjuk be.
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Pénzbeli ellátások
5. számú táblázat
2014. év
A segély típusa

fő

2015. év

Pénzügyi
Költségve Lakosság
felhasználás
tés
zám %ezer Ft
%-ban
ban

fő

Pénzügyi
felhasználás
ezer Ft

2016. év

Költségvetés Lakosság zám
%-ban
%-ban

fő

Pénzügyi
felhasználás
ezer Ft

Költségvetés Lakosság szám
%-ban
%-ban

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

777

9 309

0,16

5,74

649

7 505

0,18

4,85

617

7 070

0,21

4,65

Önkormányzati segély/települési támogatás
(gyermek)

222

2 012

0,04

1,64

78

424

0,01

0,58

288

3 480

0,10

2,17

Rendszeres szociális segély

71

18 965

0,33

0,52

70

3 011

0,07

0,52

-

-

-

-

281

42 922

0,75

2,08

316

6 764

0,16

2,36

-

-

-

-

486

25 841

0,45

3,59

459

23 754

0,57

3,43

553

27 263

0,82

4,16

120

4 246

0,07

0,89

70

2427

0,06

0,52

86

2 646

0,08

0,65

2

287

0,01

0,01

5

764

0,02

0,04

1

178

0,01

0,01

48

1 260

0,02

0,35

73

2521

0,06

0,55

93

5 378

0,16

0,70

303

4 165

0,07

2,24

496

8650

0,21

3,70

510

6133

0,8

3,84

Aktív korúak ellátása: rendelkezésre állási
támogatás/FHT
Normatív Lakásfenntartási támogatás/települési
lakásfenntartási támogatés
Temetési segély/ rendkívüli települési támogatás
(temetés)
Köztemetés
Közgyógyellátás (méltányosági) /telepüési
gyógyszertámogatás
önkormányzati segély/rendkívüli települési
támogatás (felnőtt)

Saját adatgyűjtés 2014-2016
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosulttá váló gyermekek száma 160 fővel 20
%-kal csökkent az elmúlt három év során, ennek oka támogatás feltételeinek szigorodása. Az
egyéb támogatások esetében a jogosultak számában stagnálás illetve növekedés figyelhető
meg.
E változások nagyon jól szemléltetik azt, hogy a családok anyagi helyzete az elmúlt három év
során romlott, egyre több családnál okozott gondot egy-egy nagyobb kiadás teljesítése, az
iskolakezdéssel járó költségek, a közüzemi számlák, elszámoló számlák rendezése.
Közcélú és közhasznú foglalkoztatottság
6. számú táblázat

Év

Közfoglalkoztatás
Létszám (Fő)

2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

Felhasznált összeg (ezer Ft)
(támogatási összeg: bér és dologi összesen)
303 610
303 610
418 774
429 364
357 347

383
637
471
346
373

Saját adatgyűjtés 2013-2017

Gyomaendrőd Város Önkormányzata az elmúlt években folyamatosan kiemelt feladatnak
tekintette a közhasznú és közcélú foglalkoztatás megszervezését. A közfoglalkoztatással
átmenetileg megoldható a munkaerőpiac perifériájára szorult, a munka világából kikerült
személyek és családok megélhetési problémája, ezért is tartja az Önkormányzat kiemelt
feladatának a közfoglalkoztatás megvalósítását.
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5. A LAKÁSPOLITIKA ÉS A LAKÁSGAZDÁLKODÁS RENDSZERE,
SZERVEZETI HÁTTERE GYOMAENDRŐDÖN
5.1. A lakásgazdálkodás döntéshozatali szervezeti háttere
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Az önkormányzat kötelezettségeit, feladatait és jogait a 4. pontban felsorolt törvények, helyi
rendeletek rögzítik.
A lakásgazdálkodással kapcsolatos kérdésekben a Képviselő-testület a legfőbb döntéshozói
szint, de döntési kompetenciájának egy részét a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendeletében átruházta az
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságra (továbbiakban
Üokke Bizottság), mely döntően egyedi/szakmai ügyekben dönthet.
A Képviselő-testület felé a döntés-előkészítés, a javaslattétel az Üokke Bizottság feladata.
Az Üokke Bizottság egészségügyi, szociális, oktatási és lakáskérdésekről egyaránt dönt,
havonta ülésezik.
A polgármester rendkívüli esetben dönthet lakhatási kérdésekben, az ehhez kapcsolódó
jogosítványai a Képviselő-testülettől származik (elemi kár esetére megállapítható
önkormányzati támogatás, első lakáshoz kapcsolódó önkormányzati támogatások, bérlakás
azonnali kiutalása rendkívüli élethelyzetben lévő személyek részére.)
A lakhatással kapcsolatosan nincs más szervezetnek, intézménynek döntési kompetenciája.

A lakásgazdálkodás előkészítői és végrehajtói szervezeti háttere
A testületi döntések végrehajtó szervezete a Közigazgatási Osztály. Az osztálynak a
kérelmezőkkel kapcsolatos feladatokat kell megoldania, vagyis kérelmek, panaszok,
bejelentések intézése, megválaszolása, engedélyezésre való előkészítése. Feladatuk továbbá a
lakásgazdálkodással kapcsolatos koncepciók, programok kidolgozása. Az osztályon belül az
előterjesztések elkészítése, a megszületett döntések végrehajtása egy fő középfokú
végzettséggel rendelkező ügyintéző feladata.
Az osztályon kívül a Pénzügyi Osztály (költségvetés), illetve a Városüzemeltetési Osztály (a
bérlakásokkal kapcsolatos felújítási, karbantartási munkák műszaki tartalmának ellenőrzése)
is rendelkezik feladatokkal a lakhatással kapcsolatos kérdésekben.

5.2. A lakásgazdálkodás üzemeltetői háttere
Kezelő: Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
A bérleményekkel kapcsolatos kezelői feladatok az alábbi területekre terjednek ki:
• bérlemény átadása a bérlő részére,
• bérleményhasználat idején felmerülő feladatok (ellenőrzések, azonnali veszélyelhárítás,
felújítások, bérleti díj beszedése)
• bérlemény átvétele,
• üres bérlemény fenntartása, kezelése.
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A Közigazgatási Osztály végzi a pályázatokkal, lakáskiutalásokkal, a cserék lebonyolításával
kapcsolatos előkészítő feladatokat, a döntést követően elkészíti a bérleti szerződéseket.
A Közigazgatási és a Városüzemeltetési Osztály a lakásgazdálkodással kapcsolatban a
lakás-felújítási feladatok megrendelését, a kivitelezés ellenőrzését közösen, együttműködve
látja el.
Jelenleg bérlakások műszaki állapotával a kezelő és a tulajdonos együttműködve foglalkozik.
A lakbér-hátralék kezelését a Kezelő végzi.

5.3. Tevékenységükkel a lakhatáshoz kapcsolódó szervezetek
A Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti Központ feladata a családok problémáinak
teljes feltárása, komplex kezelése. Az önkormányzati szociális bérlakásokban élők nagy része
megjelenik a szolgálat ügyfélkörében. Az intézmény kliensei érdekében egyrészt jelzéssel
élhet a Közigazgatási Osztály, illetve az Üokke Bizottság felé, másrészt a kliensét segíti a
pályázati eljárásban való részvételben. A szolgálat e tevékenysége körében folyamatos
kapcsolatban áll a Közigazgatási Osztállyal.
Önkormányzati intézmények vezetői a Képviselő-testület által megjelölt hiányszakmák
betöltése érdekében kérheti az adott munkakör betöltése érdekében szolgálati bérlakás
kiutalását az általa foglalkoztatni kívánt személy számára.
Együttműködési kultúra a szereplők között
A lakásgazdálkodás előkészítői és végrehajtói szervezeti hátterében az elmúlt években
tisztázásra került az egyes osztályok és a kezelő szervezet feladata és hatásköre. A
feladatmegosztásnak a mindenkori hatályos helyi rendeleten kell alapulnia.

16

6. A LAKÁSPOLITIKA ÉS
RENDSZERE, FOLYAMATA

LAKÁSGAZDÁLKODÁS

HELYI

6.1 Az eljárásrend bemutatása
Jogosultság
Az önkormányzati bérlakások szociális, költségelvű és piaci alapon adhatók bérbe.
Az önkormányzat a lakásállomány nagy részét szociális alapon adja bérbe, alacsony bérleti
díjért.
A szolgálati és a költségalapú bérlakások esetében is hasonlóan alacsony a lakbér összege. Az
önkormányzat a szolgálati bérlakások alacsony lakbérével kedvezményes feltételekkel
szeretné lakáshoz juttatni azokat a szakembereket, akiknek szakértelmére városunknak
szüksége van. A költségalapú bérlakás a szociális/kedvezményes illetve a piaci alapon
bérbeadott lakástípus között helyezkedik el. Relatíve ennél a kategóriánál sem magas a lakbér,
ugyanakkor a lakbérek értékállóságát biztosítania kell.
A következő lakástípus a piaci alapon bérbe adható lakás, ilyen típus Gyomaendrődön nem
található. Jelenleg nincs olyan lakás, amelyet az önkormányzat ilyen formán hasznosítana.
Nincs reális lehetőség arra, hogy a városunkban piaci alapon adjon bérbe lakásingatlant az
önkormányzat, a lakosság részéről a szociális bérlakások iránt nagy a kereslet.
Költségelven bérbe adott lakások száma 24 db.
8 lakás fiatalok számára határozott időtartamra, maximum öt évre utalható ki, abban az
esetben, ha a leendő bérlő vállalja, hogy lakás előtakarékossági szerződést köt.
16 lakás a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyek számára
utalható ki, határozatlan időtartamra.
Költségelvű lakásoknak a bérleti díja a lakás műszaki állapotának fenntartását fedezi. A
lakások mobilitása a fiatalok esetében biztosított, a nyugdíjasok számára kiutalható lakások
esetében ez nem mondható el, a lakások nagyrészében a 2002-es átadás óta ugyanaz a bérlő
lakik. Elmondható, hogy mindkét lakástípusnál nagy igény mutatkozik, melynek kielégítésére
a lakásállomány bővítése lenne a megoldás.
Szociális alapon azok az állampolgárok igényelhetnek lakást,
 akiknek a közös háztartásban élők esetében egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a
mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum kétszeresét, egyedül élő esetében két
és félszeresét,
 létfenntartáson felül szükséges mértéken felül ingó és ingatlan vagyona nincs továbbá
 forgalomképes lakóingatlan tulajdonnal nem rendelkezik.
Az igénylők szükségleteit a szociális bérlakás állomány sem műszakilag, sem
nagyságrendileg nem elégíti ki.
A jogosultság ellenőrzése
A kérelmező jövedelmi viszonyait munkáltatói igazolás alapján köteles igazolni.
Munkanélküliség vagy egyéb ellátási formákat (nyugdíj, gyes) az illetékes szerv
(önkormányzat, járási hivatal, államkincstár stb.) igazolása alapján fogadnak el. Az
ingatlanvagyonról és az ingóvagyon értékéről nyilatkozattétel szükséges.
A pályázati adatlap benyújtását követően a Közigazgatási Osztály minden esetben
környezettanulmányt készít, mely során a kérelmező lakás-, szociális-, és anyagi
körülményeiről tájékozódik.
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Bérlőkijelölés
Az önkormányzat a Belügyminisztériumnak adott bérlőkijelölési jogot. A bérlőkijelölést az
önkormányzat térítésmentesen biztosítja. A bérlőkijelölési joggal érintett önkormányzati
lakások száma 5. Ez a teljes állománynak 8 %-át teszi ki, mely lakások jobb minőségűek,
magasabb komfortfokozatúak.
A bérleti szerződés felmondása
Bérleti szerződést több ok miatt lehet felmondani, melyeket a törvény nem kötelezettség,
hanem lehetőségként szabályoz:
 a bérlő a lakbért a fizetésre megállapított időpontig nem fizeti meg;
 a bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges
kötelezettségét nem teljesíti;
 a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a bérbeadóval vagy a lakókkal szemben az
együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsítanak;
 a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a lakást, a közös használatra szolgáló
helyiséget, illetőleg területet rongálják vagy a rendeltetésükkel ellentétesen használják;
 a bérlő részére megfelelő és beköltözhető lakást (a továbbiakban: cserelakás) ajánl fel.
A kilakoltatás folyamata jogszerű és jogszerűtlen bérlő esetén is meglehetősen hosszadalmas.
A panasz beérkezésétől a lakáselhagyásáig minimum másfél év telik el. A bérleti szerződés
felmondása és a bírósági eljárás hosszadalmas ügymenetet jelent, a kétséges eredmények
miatt így megfontolja a bérbeadó az eljárás megindítását.
Városunkban az elmúlt évtizedben egy alkalommal fordult elő kilakoltatás, melynek oka a
felhalmozott lakbértartozás volt (2000. évben közel 100 eFt lakbérhátralék)

6. 2 A lakás mobilitás
A lakásgazdálkodási rendszer egyik legnagyobb problémája a mobilitás alacsony foka. A
lakások mobilitása alatt azt értjük, hogy a lakások nem cserélődnek a bérlők között az
igényeknek megfelelőn, illetve az önkormányzat nem frissíti a változó igényeknek
megfelelően a lakásállományát. A bérlőállomány nem cserélődik, a lakásokban élők tartós
megoldásnak tekintik az önkormányzati bérlakást.
A lakások mobilitását elősegítő egyik eszköz lehetne a csere minden formájának szélesítése.
Jelenleg nincs olyan kommunikációs tér, ahol az önkormányzati bérlakásban élők fel tudnák
egymással venni a kapcsolatot, ha különböző okokból cserében gondolkodnának.
Az információ áramlása az önkormányzati hivatalon, illetve a kezelő szerven keresztül folyik,
akik nem képesek ezeknek a problémáknak a kezelésére. Az aktuális informáltság hiánya a
csere-lehetőségek jelentős beszűkülését eredményezi.
Jelentős probléma a csere-kínálat minőségi, de főként mennyiségi hiánya is.
A csere-lehetőségek szélesítésének jogi háttere adott, azonban a gyakorlatban, mivel nincs
kidolgozott objektív szempont-rendszere és menete, ezért meglehetősen esetlegesen működik.
A mobilitás kérdéséhez kapcsolódik az is, hogy bár a törvény lehetőséget biztosít
magántulajdonos és önkormányzati bérlő közti cserére, ennek a gyakorlata meglehetősen
nehézkes, törvényileg„túl-szabályozott”. A magántulajdonos és a bérlő közti csere nem
jellemző megoldási mód.
A fent leírtak elsősorban a szociális bérlakásokra igazak, hiszen a fiatalok részére kiutalható
költségalapú bérlakások esetében az öt évre szóló szerződésekkel biztosított a bérlő
személyének változása. A szolgálati bérlakásoknál és az időskorúak részére kiutalható
bérlakások esetében már erősebben jelentkezik a fenti probléma, ez elmúlt évek tapasztalata
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alapján elmondhatjuk, hogy mindkét lakástípusnál egy-egy bérlő hosszú éveken keresztül
bérlői státuszban marad.
A bérlők szociális és anyagi helyzetéből adódóan városunkban nincs realitása a lakásmobilitás
erősödésének. A bérlők nagy része végleges megoldásnak tekinti a bérlői státuszt, rossz
anyagi és szociális helyzetük miatt nem jelentkezik életcélként saját tulajdonú lakás
megszerzése.
A csere lehetőség közvetett eszközként elősegítheti a lakás mobilitás erősítését.

6. 3. Lakás-programok és lakhatással kapcsolatos innovatív programok
A különböző lakásprogramok elsődleges célcsoportja a fiatal korosztály, amely anyagilag
még nem kellően erős az első lakás megvételéhez. Ezek az önkormányzat által indított,
fiatalokat segítő programok azonban meglehetősen kevés fiatalnak nyújtanak valódi
alternatívát. A fiatalok számára nem állnak rendelkezésre változatos, lakhatást elősegítő
programok, támogatási formák (telek-kialakítás, önkormányzati garanciavállalás lakáshitelhez
stb.). Különösen a keresett szakmával és munkaerő-piaci kompetenciákkal rendelkezők
körében lenne fontos a városban való letelepedés lehetőségének megteremtése, mivel a
városban képzett fiatalok jelentős része máshol találja meg a tartós életfeltételeket.
A nyugdíjas-korú személyek részére bérbe adható költségalapú bérlakások bővítésére
pályázati lehetőségek kihasználása nélkül nincs elég kapacitása az önkormányzatnak.
Egyéb lehetséges célcsoportokra irányuló lakásgazdálkodási koncepciók teljesen hiányoznak.
Hiányoznak új innovatív lakásgazdálkodási ötletek, lakáspolitikai koncepciók, nincsenek
olyan, kínálatot teremtő korszerű igényekre koncentráló lakásgazdálkodási programok,
amelyek jelentős bevételt, profitot is termelnek. A kérdés az, hogy kellenek-e új programok
vagy inkább az Önkormányzatnak arra kellene minden erejét fordítania, hogy a meglévő
programokat minél tökéletesebben működtesse.
Az önkormányzat saját erőből külső forrás nélkül a meglévő lakásállomány műszaki állapotát
sem képes fenntartani, új lakások építésére is csak pályázati erő bevonása mellett kerülhet sor.
A koncepció a későbbiekben bemutatja a lakásállomány műszaki állapotát és elmondhatjuk,
hogy az állomány nagyobb része igen rossz műszaki állapotban van.
Nagyon nagy igény mutatkozik a nyugdíjas korúak körében a költségalapú bérlakásokra,
kétszer-háromszor ennyi bérlakás bérbe adása is megvalósulhatna, ha a megfelelő mennyiségű
bérlakással rendelkezne az önkormányzat.
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7. A LAKÁSGAZDÁLKODÁS
RENDSZERE

JELENLEGI

FINANSZÍROZÁSI

7.1. Az önkormányzati tulajdonú bérlakásokkal kapcsolatos bevételek és
kiadások
Az alábbi táblázatban mutatjuk be a bérlakások működtetésével kapcsolatos bevételek és
kiadások alakulását (ezer Ft):
7. számú táblázat
2013

Karbantartás

Felújítás

Költségalapú
bérlakások
Szolgálati és
szociális
bérlakások
Összesen:

Összesen:
2015

Összesen:
2016
Költségalapú
bérlakások
Szolgálati és
szociális
bérlakások
Összesen:

Bevételek és
kiadások
egyenlege

365

1.372

1.737

3.615

1.878

-

332

1.736

2.068

4.761

2.693

-

697

3.108

3.805

8.376
Bevételek
(befolyt
lakbér)
összesen

4.571

Karbantartás

Üzemeltetés

Kiadások
összesen

Bevételek és
kiadások
egyenlege

-

276

1.372

1.648

3.284

1.636

-

247

859

1.106

4.971

3.865

-

523

2.231

2.754

8.255
Bevételek
(befolyt
lakbér)
összesen n

5.501

Karbantartás

Felújítás

Költségalapú
bérlakások
Szolgálati és
szociális
bérlakások

Kiadások
összesen

-

Felújítás
2014
Költségalapú
bérlakások
Szolgálati és
szociális
bérlakások

Üzemeltetés

Bevételek
(befolyt
lakbér)
összesen

Üzemeltetés

Kiadások
összesen

Bevételek és
kiadások
egyenlege

-

382

1.112

1.494

4.435

2.941

-

685

398

1.083

3.583

2.500

-

1.067

1.510

2.577

8.018
Bevételek
(befolyt
lakbér)
összesen

5.441

Karbantartás

Felújítás

Üzemeltetés

Kiadások
összesen

Bevételek és
kiadások
egyenlege

-

172

1.240

1.412

4.394

2.982

-

1.689

1.008

2.697

3.414

717

-

1.861

2.248

4.109

7.808

3.699
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Az önkormányzati bérlakások költségoldalán a működési, karbantartási és felújítási költségek
jelentkeznek. Az üzemeltetőnek az általa felhasznált forrásokról, költségekről éves szinten
beszámolói kötelezettsége van.
A költségalapú bérlakásoknál az elmúlt négy év során a kiadások a karbantartási és
üzemeltetési feladatok költségeiből tevődött össze, felújításra 2010. második félévében került
sor, mely felújítás gyakorlatilag felemésztette az épületek átadását követően felgyűlt
lakbérbevételek összességét. Nem szerencsés a bevételek teljes körű felhasználása, hiszen
előre nem látható problémák költségeire így nem marad fedezet.
Mindhárom bérlakás típusnál a karbantartási feladatok között az épületek közösen használt
részeinek állagmegóvása valamint a bérbeadót terhelő karbantartási költségek szerepeltek. Az
üzemeltetési feladatok között a gondnoki díj rágcsálóirtás üresen álló lakások átalánydíja
szerepel.
A szolgálati és a szociális bérlakások felújítása nem tervszerű, az elmúlt években a nem
elodázható állagmegóvási feladatok elvégzése valósult meg. Sem a szolgálati, sem a szociális
bérlakások teljes körű felújítása nem történt meg, melynek oka hogy a bevételek nem fedezik
egy komplett felújítás költségeit, s erre állami forrás sem áll az önkormányzat rendelkezésére.
Az egyes lakásoknál – Vízmű sori lakások - komplett felújítás elmaradásának másik oka,
hogy az önkormányzat tervei között a bérlakás felszámolása szerepel, melyet a lakások rossz
műszaki állapota, illetve a Vízmű sori lakások esetében frekventált elhelyezkedése indokolt.
Az Október 6. lakótelepi bérlakások felújítását gátolják a vegyes tulajdoni viszonyok.
A lakásbérleti díj nagysága lakástípusonként, bérlettípusonként
A bérleti díj meghatározása több évtized óta változatlan. A lakbérrendszert az önkormányzat a
lakások komfortfokozata, a lakásnagysága alapján állapítja meg azzal, hogy a lakbérek
elmaradnak a lakáspiaci bérleti díjak mértékétől, a lakbérek meghatározásakor a lakások
műszaki paraméterei mellett megjelennek szociális szempontok is.
Az alábbi táblázatban mutatjuk be a lakbérváltozásokat és a lakbéremelések %-os mértékét
2004. óta eltelt időszakban:
8. számú táblázat

Lakástípus
Költségalapú bérlakások
Magtárlaposi „A” típus
Magtárlaposi „B” típus
Endrődi „C” típus
Endrődi „D” típus
Szolgálati bérlakások
Összkomfortos
Komfortos
Szociális bérlakások
Komfortos
Komfortnélküli

Lakbérek összege Ft/m2, lakbérmértékének %-os emelése
2004.
2007.
2010.
2011.
Ft/m2 % Ft/m2
%
Ft/m2
% Ft/m2 %
218
216
295
294

240
238
324
323

10
10
10
10

130
110

30
30

180
150

38
36

187
156

4
4

221
179

18
15

110
60

30
0

150
100

36
67

156
104

4
4

179
114

15
10

Saját adatgyűjtés

A költségalapú bérlakások esetében a lakások átadása óta eltelt időszakban (2002.) egy
alkalommal került sor 10 %-os lakbéremelésre. Az önkormányzat a költségalapú
bérlakásoknál átfogó felújítást az elmúlt tíz év során 2010. évben végzett, mely költsége
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felemésztette az eddig felhalmozott bérleti díjakat. A bérlakás építési pályázatban az
önkormányzatunk vállalta azt, hogy a költségalapú bérlakások bérleti díjának értékállóságát
biztosítja. Ezért rendszeresen vizsgálni kell a lakbéremelés szükségességét.
A szolgálati és szociális bérlakások esetében 2004. óta négy alkalommal került sor a lakbéremelésre. Az önkormányzat 2004-ben és 2007-ben mindkét alkalommal 30, illetve 40 %-os
emelést hajtott végre, 2010-ben a lakbérek emelése az infláció növekedésének megfelelően
történt meg. Az önkormányzat ebben az évben újból a lakbérek emelése mellett döntött, mert
a befolyt lakbér összege nem fedezi a lakások felújításának költségeit. A 2011. áprilisától
hatályossá váló bérleti díjak összege nem alakított ki egyensúlyt a bevételek és a kiadások
között, ennek megteremtésére rendszeresen vizsgálni kell a lakbérek emelésének
szükségességét, a helyi rendelet felülvizsgálata során a bérleti díjak kiszámításánál nagyobb
különbséget kell tenni a szolgálati és a szociális bérlakások között, hiszen a két bérlakás
típusban élő személyi kör szociális és anyagi helyzete merőben eltér egymástól, illetve a
bérlakások műszaki állapotában is különbség mutatkozik. A bérleti díjak meghatározásánál
figyelemmel kell lenni arra, hogy az elmúlt év során változtattunk a kialakult gyakorlaton,
miszerint a karbantartás költségeit 2011. évtől minden esetben a bérlőnek kell vállalnia.
Lakásértékesítés
Az elmúlt évtizedben nem jellemző az önkormányzati bérlakások értékesítése, egy-egy
bérlakás értékesítéséről egyedi kérelem alapján döntött az önkormányzat.
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat nem rendelkezik elegendő számú bérlakással, így az
önkormányzatnak a bérlakások értékesítése során prioritásokat kell meghatározni, pl. telepek
felszámolása, profiltisztítás (vegyes tulajdon megszüntetése).
Építési költségek
Az önkormányzatnak lakásépítésre az utóbbi években nem volt forrása. 2002-ben állami
támogatással 24 db költségalapú bérlakás épült. A jövőben nem várható uniós és kormányzati
forrás. Az utóbbi évtized legjelentősebb önkormányzati lakásépítése az ezredfordulót követő
néhány évben zajlott.
Lakásvásárlás
Az elmúlt évtizedben jellemzően egyedi kérelem alapján döntött az önkormányzat lakások
megvásárlásáról (pl.: településrendezés céljából).
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8. A GYOMAENDRŐDI LAKÁSÁLLOMÁNY JELLEMZŐI
8.1 A gyomaendrődi lakásállomány általános jellemzői, történelmi
áttekintése
Gyomaendrőd Város lakáshelyzete rendszerváltásig
Számottevő magánerős lakásépítés az 1960-as évek végén, valamint az 1970-es árvíz után
kezdődött. Az új családi ház építéséhez igénybe vehető belvizes kölcsön, melynek összege
100 és 120 eFt között volt, továbbá az akkor hihetetlenül kedvezményesnek mondható 2-2,5-3
%-os kamatozású hitel nagyban hozzájárult a lakásépítési kedv növekedéséhez. Ez a
tendencia mármint a kedvezményes kamatozású lakásépítési hitelkonstrukció, továbbá az,
hogy ezen hitelek futamideje 20-25 éves időtartamú volt, valamint a viszonylagos gazdasági
stabilitás is kedvezően hatott a nagyarányú mintegy évi 200-220 lakás építéséhez.
Elmondhatjuk, hogy folyamatos emelkedést mutattak a magánerős lakásépítkezések, melyhez
meghatározott pénzintézeti hitel munkáltatói támogatás mellett ebben az időszakban döntően
a családi, baráti alapon ún. „kalákában” történő lakásépítés jelentette a fő megvalósulási
formát. Az épülő házak többsége ebben az időszakban zömében téglából épült, ritkább
esetben szilikátból, de fellelhető a vályog is. Többségében két szoba, konyha, előszoba,
fürdőszoba, kamra WC helyiségekből álló félkomfortos, illetve komfortos lakások épültek,
általában 70 m2 alapterülettel.
1969-től a magánerős lakásépítések mellé bekapcsolódtak a településen működő építő ipari
vállalatok is. Ebben élen járt a Fa és Építőipari KTSZ, mely a jelenlegi vásártéri lakótelepen
60 db négylakásos társasházat épített. A lakások 1 + 2 félszobás komfortos lakások voltak.
Kölcsönvetésük 160 eFt volt, melyből 40 eFt saját erő, 120 eFt OTP hitel. Szociálpolitikai
kedvezmény akkor még nem volt.
Megindult a nagyobb munkáltatók által kezdeményezett lakásépítési hullám is. Először a
Vásártéri lakótelepen 4X4 lakásos társasházak, majd később 13X6 lakást épített társasházi
formában. A lakások 69 m2 alapterületű, két és félszobás, komfortos kivitelben készültek, az
igénylők számára jelentős munkáltatói támogatást biztosítva.
További lakásépítés az OTP beruházásában 1971-től volt, háromemeletes, komfortos lakások
épültek, mindösszesen 242 db. Ezek zömében 55 m2-es, kétszobás, komfortos lakások,
bekerülési költségük valamivel többe került, mint az előző időszak 160 ezer forintos lakásárai,
de 1971-től már megjelent a szociálpolitikai kedvezmény, amely könnyítést jelentett a
lakászoz jutásban.
OTP beruházásban 120 db tanácsi bérlakás épült ugyanebben az időszakban.
Gyomaendrőd város lakáshelyzete a rendszerváltást követően
A rendszerváltás utáni az új, illetve az átmenetet szabályozó keretrendeletek 1993-ig nem
születtek meg, s a meghozott rendeletek is komoly jogalkotási hibákat tartalmaztak, amelyek
ellen az Alkotmánybíróság is vétót emelt. Így 1994 középéig az önkormányzatok jelentős
anyagi nehézségek között működtek.
A régi módszereket számos önkormányzat elvetette, új elvek és formák azonban még nem,
vagy csak elvétve alakultak ki. Az önkormányzatok megalakulása óta eltelt évek folyamán,
lényegében a privatizáció az egyetlen, alapvető változásukat eredményező esemény az
önkormányzati tulajdonú lakásszférában. Ennek eredményeként jött létre azaz önkormányzati
lakásállomány, amely majd a szociális lakás-ellátás alapjául szolgálhatott a következő
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években, hiszen nem valószínű, hogy az önkormányzatok jelentős lakásépítésbe fognának a
közeljövőben.
Az önkormányzati körben a piac negatív hatásainak ellensúlyozása lett a fő feladat, azaz
megtalálni, és lakáshoz juttatni azokat a családokat, amelyeket ebből a lehetőségből a piac
kizárt. E feladatok ellátásának lehetőségeit és korlátait vizsgálva három tényezőről kell
említést tenni.
Egyrészt a szociális lakásra rászorultak körének kialakulásában a privatizáció természetes
szelekció, hiszen – 1995 őszéig – bérlakásukat a benne lakó bérlők alanyi jogon
megvásárolhatták. Az a család, amelyik lakását megvette, kevésbé tekinthető rászorultnak,
mint amelyik erre nem volt képes. Ez még akkor is igaz, ha a lakásukat megvásároltak között
is egyre több volt az olyan család, amelyik az emelkedő fenntartási költségeket már nem volt
képes fedezni. (Nem beszélve a felújítások fenyegető költségeiről).
Másrészt az önkormányzati lakásban maradó, illetve az oda jelentkező családok számára ki
kellett dolgozni a szociális lakás-ellátás feltételrendszerét. Olyan lakáspolitikát kellett
kialakítani, amelynek hatásaként – társadalmilag elfogadható szinten – biztosítani lehet a
lakhatást azok számára, akik erre önerejükből nem képesek. Ennek létrehozásában kemény
korlátot jelentett az önkormányzatok rossz és egyre romló anyagi helyzete.
Harmadik tényező az a sajátos lakásgazdálkodási tapasztalat, amely az elmúlt két évtizedben
halmozódott fel, és amely 1990 tájékán megszűnt.
A politikai, gazdasági helyzet okozta változás negatívan hatott az új családi ház építésekre, de
a lakásvásárlásokra is. Továbbá, jelentős visszaesés következett be a családok egzisztenciális,
anyagi-jövedelmi viszonyaiban is. Jelentősen emelkedtek az építőanyagárak, valamint az
építkezéssel kapcsolatos egyéb költségek. Ez természetesen tovább növelte a bekerülési
költséget. Az új házak egyre emelkedő költségvetése természetesen magával hozta a nem új
családi házak árának emelkedését is. Ezért 1991-től kezdődően huzamosabb ideig tartó
visszaesés tapasztalható mind az új lakások építésében, mind a lakásvásárlásban.
Ebben az időszakban hasonló problémával küzdött az önkormányzat is.
Hiányos költségvetéséből nem tudott hatékony segítséget nyújtani, még a legrászorultabb
rétegek számára sem. Igaz, hogy az épülő új családi házak többsége szép kivitelű egy vagy
kétszintes komfortos, vagy összkomfortos lakóház. Bekerülési költsége az építőanyagától-, a
kivitelezés minőségétől függően kb. 40.000 Ft/m2-ként (1996 évi árakon számítva). Ez olyan
jelentős összeg, hogy ennek fedezetét még a viszonylag jó egzisztenciával rendelkező fiatal
családok sem tudták saját erejükből előteremteni. Nem is beszélve a lakásproblémával küzdő,
a lakosság szociálisan rászorultabb, anyagilag rosszabb körülmények között élő,
többgyermekes családjairól.
Az elmúlt időszakban történt felújítások fejlesztések ellenére a lakosság az új lakás építése
helyett inkább kibővíti meglévő lakását. Gyakori a plusz egy-két szoba hozzátoldása a régi
épülethez. Önkormányzatunk az 1990-es évektől kezdve támogatja a fiatalok első lakáshoz
jutását, melyet mind építkezéshez, mind vásárláshoz illetve későbbi rendeletmódosítást
következtében bővítésre is felhasználhatja kérelmező házaspár. Sajnos azt kell hogy mondjuk,
hogy az egyre romló gazdasági helyzetben egyre kevesebb fiatal pár kéri ezt a támogatást, ami
azt is jelenti, hogy egyre kevesebben vannak abban a helyzetben, hogy lakáshelyzetüket a
szülőktől különköltözve, önállóan tudják megoldani.
Az önkormányzat 2017. évben úgy döntött, hogy kiszélesíti az első lakáshoz jutó támogatást.
egyrészt az igénylők körének bővítésével – nemcsak ifjú házasok, hanem élettársak illetve
egyedülálló személyek is jogosultak lehetnek - , másrészt nemcsak a lakásvásárlást és építést,
hanem a lakásbővítést és korszerűsítést is támogat. A támogatás bővítésének célja a
gyomaendrődi lakásállomány műszaki állapotának javítása, szinten tartása.
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8.2 A jelenlegi önkormányzati lakásállomány bemutatása
Elmondható, hogy a lakások száma folyamatosan csökken:
9. számú táblázat

lakástípus/év
1994
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Szolgálati
25
24
26
25
25
25
25
19
19
19
18
18
18
18
21
20
19
20

Szociális
72
33
34
36
35
35
35
33
33
33
24
20
19
17
17
18
16
16

Költségalapú
0
0
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Saját adatgyűjtés

Az 1990-es évek közepén a településünkön is a bérlők nagy része, közel fele élt azzal a
lehetőséggel, hogy az általa bérelt önkormányzati tulajdonú bérlakást megvásárolja. A 2000es évek elejére a vásárlásokat követően alakult ki a szociális bérlakás-állomány, amelynek
nagysága tovább csökkent 2011-ben a Polányi M. u. bérlakások felszámolásának
következtében. Az elmúlt években az Apponyi u. 24. szám alatti szolgálati bérlakásokból
kettőt szociális bérlakássá minősített át a képviselő-testület, egyrészt a lakások műszaki
állapota miatt, másrészt mert szociális alapon nagyobb igény merül fel a lakások iránt , mint
szolgálati alapon.
A szolgálati bérlakások esetében is csökkenés figyelhető meg. A bérlők egyedi kérelme
alapján az önkormányzat az elmúlt évek során 7 szolgálati bérlakást értékesített. A lakás
megvásárlását követően, mint tulajdonosok továbbra is a városban, az önkormányzat
intézményeiben dolgoznak, emelve az önkormányzati szolgáltatások színvonalát.
Önkormányzatunk 2013-ban úgy döntött, hogy a korábban megvásárolt Magtárlaposi u. 1-3.
szám alatti lakóingatlant szolgálati bérlakásként hasznosítja, így 5 jó műszaki állapotú,
modern szolgálati bérlakással növekedett a lakásállomány.

8.3. A bérlemények földrajzi elhelyezkedése
Az önkormányzati tulajdonú bérlakások földrajzi elhelyezkedését több tényező befolyásolja.
Az állami tulajdonú lakások kerültek 1990 után önkormányzati tulajdonba, majd értékesítésre.
Mivel a tulajdonosok maguk döntöttek a lakás megvételéről, ezért területileg elszórtan
maradtak meg az önkormányzati bérlakások.
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SzL1
SzL1
SzL1
SzL2
SzL1

Sz1
K16

SzL2

Sz7
SzL5

K8
SzL5

SzL1
1

SzL1

10. számú ábra
Saját adatgyűjtés
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Sz6

A térképen „fekete SzL” jelzéssel jeleztük a szolgálati lakások területi elhelyezkedését, a
betű után a szám a lakások számát jelöli. Látható, hogy az endrődi városrészen 3 épületben
5, a gyomai városrészen 7 épületben szintén 15 szolgálati lakás található.
A térképen „piros Sz” jelzéssel jeleztük a szociális bérlakások elhelyezkedését, a betű
után a szám itt is a lakások számát jelöli. Szociális bérlakás az endrődi településrészen 1
épületben 2, a gyomai városrészen 3 épületben 14 szociális bérlakás helyezkedik el.
Leszögezhetjük, hogy az elmúlt évek során kialakult a szociális bérlakások tömbszerű
elhelyezkedése (Vízmű sor, Október 6 ltp.).
A térképen „kék K” jelzéssel jeleztük a költségalapú bérlakások elhelyezkedését, a betű
után a szám itt is a lakások számát jelöli.

8. 4. A lakásbérlemények tulajdonosi szerkezete
Az állomány 68 %-a tisztán önkormányzati tulajdonú épületekben helyezkedik el. A 60
lakásból 41 tisztaprofilú épület, ezeknek a lakásoknak több mint a felét a költségalapú
bérlakások teszik ki.

8. 5 Önkormányzati tulajdonú bérlakások műszaki állapota
Az önkormányzati tulajdonú lakásállomány magában foglalja a város legértéktelenebb,
legrosszabb műszaki állapotban lévő lakásait (6 Vízmű sori lakás). Az építési technológia
alapján az önkormányzati tulajdonú bérlakások alapvetően két nagyobb csoportra
oszthatóak, hagyományos és paneles építési módon készült épületek. A lakásbérlemények
80%-a hagyományos, 20%-a paneles építésű.
A bérlakásállomány 45 %-a rendkívül leromlott műszaki állapotú. Lakástípusokra bontva
láthatjuk, hogy a szolgálati lakások közül 11 lakás, szociális bérlakások közül mind a 16
lakás leromlott műszaki állapotú, a költségalapú bérlakások műszaki állapota kielégítő.
A paneles építési technikával készült épületeknél problémát okoz az elavult
vezetékrendszer, a hőszigetelés hiánya.
A hagyományos építésű lakásoknál problémát jelent a kisméretű és alacsonyépítésű
minőségű lakások műszaki állapota (pl. Vízmű sor), az önkormányzatnak fel kell készülnie
a bérlakások gazdaságtalan felújítására, illetve a leromlott műszaki állapotú bérlakások
kiváltására.

8. 6. Az önkormányzati tulajdonú bérlakások komfortfokozat szerinti
megoszlása
11. számú táblázat

Szolgálati
Szociális
Költségalapú

Összkomfort
12
2
24

Komfortos
8
7
0

Komfortnélküli
0
7
0

Saját adatgyűjtés

A bérlakások több mint fele összkomfortos (63 %), a lakások 25 %-a komfortos, még a
lakások 124 %-a komfortnélküli. Ennek az adatnak a lakás típusonkénti elemzése is rámutat
a bérlakásállomány szerkezeti problémáira, hiszen a szociális bérlakások 44 %-a
komfortnélküli bérlakás, melyek igen leromlott műszaki állapotban vannak.
Önkormányzatunk nem rendelkezik szükséglakásokkal. Rendkívüli élethelyzetben lévő
személyek, családok azonnali elhelyezését az épp üresen álló szociális érlakásokban oldja
meg az önkormányzat.
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9 AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOK BÉRLŐINEK
BEMUTATÁSA
9.1 Lakásbérleti szerződések
Az önkormányzati lakásokban a város lakosságának kevesebb mint 1 %-a él, akik
határozatlan vagy határozott idejű bérleti szerződések alapján lakják az ingatlanokat.
Az önkormányzati lakásbérleti szerződések
Gyomaendrődön:

Határozott idejű
Határozatlan idejű
Üres

Költségalapú
Magtárlaposi
db
%
5
62,5
3
37,5
-

megoszlása

Költségalapú
Szociális
Endrődi
db
%
db
%
0
0
6
37,5
16
100
9
56,3
1
6,2
Saját adatgyűjtés

a

lejárat

ideje

szerint

12. sz. táblázat
Szolgálati
Összesen
db
3
14
3

%
15
70
15

db
14
42
4

%
23
70
7

A fenti táblázat alapján is látható, hogy a lakások 70 %-a határozatlan idejű jogviszonyt,
inaktív állományt képez.
A szerződések áttekintése során megállapítottuk, hogy a bérlők jogai és kötelezettségei nem
egységesen kerültek meghatározásra, hiszen az adott szerződés megkötésekor hatályban
lévő helyi rendelet határozta meg a bérlő jogait és kötelezettségeit. Ahhoz, hogy minden
bérlőre ugyanazok a jogok és kötelezettségek vonatkozzanak szükségessé válik a
szerződések ilyen irányú felülvizsgálata, egységesítése, melyre azonban csak a bérlőkkel
való közös megegyezést követően kerülhet sor.
A bérlakásállományon belül a fiatalok részére kiutalt költségalapú bérlakások 62,5 %-a
határozott időtartamú – 5 évre szóló – bérleti szerződés. A határozott idejű bérleti
szerződésekkel biztosítva van a lakások mobilitása, ezzel megerősítve azt a célt, hogy minél
több fiatal a lakás előtakarékosság eszközével élve saját tulajdonú ingatlanjuk
megszerzéséig kedvező bérleti díjú összkomfortos lakásokban élhessen. A lakások 37,5 %a határozatlan idejű szerződéssel került kiutalásra, kvázi szolgálati jelleggel: a város
szakember szükségletét biztosítja, az adott bérlő munkaviszonyának meglétéhez van kötve
a lakás bérbeadása.
Az idősek számára bérbe vehető költségalapú bérlakások 100 %-a határozatlan idejű bérleti
szerződéssel került kiutalásra. Az önkormányzat eredeti elképzelése az volt, hogy az idős
emberek mindaddig bérlők maradnak, még egészségi állapotuk következtében idősotthoni
vagy egyéb módon történő gondozásra nem szorulnak. A tapasztalat azt mutatja, hogy az
ott élő idős emberek koruk előre haladta, illetve egészségi állapotuk romlása ellenére nem
veszik igénybe az idősotthoni ellátást, bérlői státuszban maradva a gondozás intézményi,
vagy családi formáját választják. A kialakult helyzeten az önkormányzat nem kíván
változtatni felvállalva azt, hogy ezen típusú lakások alacsony mobilitással rendelkeznek.
A szociális bérlakások esetében a lakások 56,3 %-a határozatlan idejű szerződéssel került
kiutalásra, a 37,5 % esetében is azt tapasztaljuk, hogy a lakás bérlői a szerződés lejártakor
újból kérik annak meghosszabbítását. Az érintett személyi kör nehéz anyagi és szociális
helyzetben él, önerőből nem képes lakáshelyzetét megoldani. A szociális bérlakások
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mobilitása ebből adódóan rendkívül alacsony, ezt a problémát bérlakások számának
növelésével részben tudná az önkormányzat orvosolni.
A szolgálati bérlakások esetében a lakások 70 %-a határozatlan idejű szerződéssel került
kiutalásra, a 23 % esetében is azt tapasztaljuk, hogy a lakás bérlői a szerződés lejártakor
újból kérik annak meghosszabbítását. A bérlők nagy része anyagi helyzetükből adódóan,
illetve a munkahelyük bizonytalansága következtében nem kíván/nem tud városunkban
ingatlan tulajdont szerezni. A szolgálati bérlakások mobilitása ebből adódóan rendkívül
alacsony, ezt a problémát a bérlakások számának növelésével részben tudná az
önkormányzat orvosolni.
A szolgálati bérlakások közül jelenleg – a koncepció felülvizsgálatakor - 3 üresen áll. Az
elmúlt években csökkent a kereslet a szolgálati bérlakások iránt, a lakások
kihasználtságának növelése érdekében az önkormányzat helyi rendeletében úgy határozott,
hogy a szolgálati lakások amennyiben két hónapot meghaladóan üresen állnak maximum
egy évre szociális alapon pályázat útján kiutalhatóak.

9. 2 Bérlők szociológiai helyzete
A bérlők szociológiai helyzete eltérő a bérlakás-típusok szerint:
Szociális bérlakásban élők
Szolgálati valamint költségalapú bérlakásban élők
alacsony iskolázottság
magasabb iskolai végzettség
alacsony foglalkoztatottság
többnyire munkahellyel rendelkeznek
alacsony jövedelem viszonyok
magasabb jövedelmi viszonyok
Az önkormányzati szociális bérlakásokban élők a társadalmi rétegek alsó részéhez
tartoznak. Ezek döntően azok a társadalmi csoportok, amelyek generációk óta halmozódó
és újratermelődő társadalmi egyenlőtlenségek miatt a társadalmi kirekesztődés, a
szegregáció különböző fokain élnek. A legtöbb családban halmozottan több társadalmi
probléma jelentkezik.
A társadalmi mobilitás
Az önkormányzatok egyik legnagyobb problémája az önkormányzati lakásokban élők
társadalmi és földrajzi mobilitásának alacsony foka. Aki egyszer önkormányzati
bérlakáshoz jut, annak szinte élete végéig rendezve van a lakhatása, annak ellenére, hogy az
önkormányzat zömében csak határozott idejű szerződéseket köt. Felmerül a kérdés, hogy
érdeke-e egyáltalán az önkormányzatnak a lakosság cserélődésének, mobilitásának
beindítása? A jelenlegi lakásállomány minőségi mutatói és a lakosok társadalmi státusza
alapján kevés a szándék és akarat arra, hogy a minimális (meg)élhetési körülményeken
kívül egyéb támogatást, segítséget nyújtson a sokszor önhibájukon kívül csapdába került
emberek számára.
A bérlői állomány nincs motiválva a saját tulajdon megszerzésére, lakhatási gondjaik más
jellegű megoldására. A támogatási rendszerek nem kellően hatékonyak. A lakók társadalmi
mobilitásának beindításához komplex (oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi, lakhatási)
programok kidolgozására, támogatására lenne szükség. Jelenleg is vannak olyan
kezdeményezések, amelyek a lecsúszóban lévő/ lecsúszott társadalmi csoportok
felemelésére, az esélyegyenlőség megteremtésére irányulnak. Ezek a programok egyelőre
csupán részeredményeket érnek el. Összehangolásuk, következetes egymásra építésük és
végrehajtásuk elengedhetetlen. A komplex problémakezelésbe bevonható források és
kapacitások teljes körű felmérése nem történt meg.
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10. A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA
10. 1 Az előző koncepció célkitűzéseinek teljesülése
Szükségesnek látjuk megvizsgálni azt, hogy az előző koncepció célkitűzései milyen
mértékben teljesültek:
Középtávú célok
rövid távú célok, feladatok
megvalósítás/teljesülés
1.) Stratégiai szemlélet
részben megvalósult, a
érvényesítése
a
felülvizsgálatnak
jogszabályi
környezet
lakáspolitikai
és
a
rendszeresnek kell lennie
áttekintése
lakásgazdálkodás területén
részben
teljesül
–
2.)
A
hatékony
üzemeltetői
háttér
– eljárásrend
nem
került
működtetéshez
szükséges
együttműködési gyakorlat kialakításra,
az
koordináció együttműködés
kialakítása
együttműködés
azonban
hatékonyságának növelése
hatékony
piaci
alapú
bérbeadás
megteremtése
új szereplő bevonása
pályázati és egyéb források
3.)
A
mindenkori
felkutatása
lakásgazdálkodás pénzügyi
fenntarthatóságának
lakhatási
és
szociális
megteremtése.
problémák kezelése – helyi
szabályozás, pénzügyi háttér
differenciált,
rugalmas
lakbérrendszer kialakítása

nem valósult meg
nem valósult meg
a pályázatok folyamatos
figyelése megvalósult,
helyi
rendeletek
felülvizsgálata megtörtént, a
szükséges forrás biztosítva
volt
nem történt meg, 2011-ben
volt utoljára lakbéremelés
nem történt meg, csak a
legszükségesebb,
a
mindennapi
működés
biztosításához
elengedhetetlen
karbantartások, felújítások
történtek
részben megvalósult a 10
önkormányzati lakásból 4
kivonásra került

bérlakás
állomány
színvonalának
emelése
(komfort fokozat emelése,
4.)
A
meglévő műszaki állapot növelése)
lakásállomány
műszaki
színvonalának emelése. Az
elbontásra
szoruló
igénybe vehető lakások
felszámolásra ítélt lakások
számának
növelése
és
kiváltása (Vízműsor)
minőségének emelése.
lakásállomány
bővítése
(lakásépítés,
nem
nem történt meg.
lakásfunkciójú
épületek
lakássá alakítása)
lakásmobilitás növelése
nem valósult meg
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10. 2. SWOT analízis
A helyzetelemzés összegzéséhez a SWOT - analízis módszerét használjuk, melynek alkalmazásával bemutatjuk a lakáshelyzet és
lakásgazdálkodás erősségeit, gyengeségeit. A jelenlegi helyzetben rejlő veszélyeket és a probléma-megoldásokra esélyt nyújtó lehetőségeket.

Erősségek

Gyengeségek

-

- Az önkormányzat és a kezelő szervezet együttműködési gyakorlata nem került
kialakításra
- A lakhatással kapcsolatos szociális problémákba önkéntesek, civil szervezetek,
egyházak nincsenek bevonva
- A felmerülő problémák komplex kezelésének a hiánya
- Egyoldalúan differenciált lakbérrendszer, a lakbér megállapítása a bérlő anyagi
helyzetétől független
- Hiányzó prevenció több területen (műszaki állapot)
- Kevés a bérlakás kínálatot teremtő innovatív kezdeményezés
- Hiányzik az ingatlanvagyon lakásgazdálkodási szempontú felmérése
- A lakók alacsony társadalmi mobilitása
- Az állomány jelentős részének rossz műszaki állapota, alacsony komfortfokozata
- Alacsony kormányzati forrás és az uniós támogatások hiánya
- Egyéb lakáspiaci szereplők bevonása nem történt meg
- Növekvő finanszírozási költségek, a bevételek növekedése nem biztosítja a
rohamosan romló műszaki állapotú lakások helyreállításának fedezetét
- Hiányoznak a felújításra, karbantartásra vonatkozó közép és hosszú távú
ütemtervek
- A telepek (Vízműsor) megszűntetésére nem áll rendelkezésre elegendő forrás
- Az önkormányzat nem lakáspiaci szereplő

-

-

Döntéshozói szándék a koncepcióalkotásra
Meglehetősen nagy döntési szabadság a lakhatással kapcsolatos
struktúra kialakításában
Lakhatással kapcsolatos önkormányzati támogatási rendszer
fenntartása (első lakáshoz jutók támogatása)
Költség alapú bérlakások felépítése és hasznosítása
Szűkülő pénzügyi keretek között új építésű lakások vásárlásával a
bérlakásállomány növelése (Magtárlaposi úti szolgálati bérlakások)

Lehetőségek
- Jogi szabályozórendszer átalakítása
- Komplex szemlélet kialakítása a lakásgazdálkodás a szociálpolitika és
az ingatlangazdálkodás területén
- További lakásgazdálkodási/lakáspolitikai innovációk megjelenése,
támogatása
- Önkormányzati pályázati lehetőségek felkutatása
- Magántőke megjelenése a bérlakásszektorban
- Vonzó felértékelődő lakásállomány

Veszélyek
- fokozódó, mélyülő társadalmi és egyéb problémák (pl. gyermekszegénység,
alkoholizmus stb.)
- leszakadó rétegek fokozódó újratermelődése
- új, váratlan jellegű lakhatással is összefüggő problémák megjelenése (deviza
hitelek bedőlése)
- lakásállomány folytatódó műszaki romlása
- az önkormányzati vagyon egy jelentős részének elvesztése
- folyamatosan szűkülő önkormányzati források,

31

10. 3. A fennálló problémák és célrendszer bemutatása
A koncepció készítésekor meghatároztuk magának a lakásgazdálkodásnak a feladatát, célját:
Az önkormányzatok esetében a lakásgazdálkodás vagyonkezelésre, állagmegóvásra,
felújításra,
korszerűsítésre,
lakás-elosztásra
irányulhat.
Az
önkormányzati
lakásgazdálkodásnak a lakás mobilitáshoz is jelentősen hozzá kell járulnia, nem szabad, hogy
a bérlakás-szektor egy fennálló társadalmi, szociális helyzetet tartósan konzerváljon.
A problémák hosszú távú megoldására vonatkozóan a koncepció fő célként a fenti
célmeghatározáson túllépve az alábbi távlati célt azonosítja az önkormányzat számára:
A távlati cél olyan önkormányzati lakáspolitika megteremtése, mely az önkormányzat
lakásállományának minőségi és mennyiségi növelését hosszú távú fenntarthatóságát
biztosítja, a lakás és lakhatási igényeket differenciáltan kielégíti.
A helyzetelemzés során összegyűjtöttük a lakásgazdálkodás különböző területein fennálló
problémákat, melyek alapján meghatároztuk, hogy a távlati cél eléréséhez mely középtávú
stratégiai célok megvalósításán keresztül vezet az út:
1.) Stratégiai szemlélet érvényesítése a lakáspolitikai és a lakásgazdálkodás területén
A stratégiai szemléletű tervezés biztosítja, hogy a konkrét intézkedések megszületését
megelőzze azoknak rendszerben történő áttekintése, várható hatásainak végiggondolása. Ez
által elkerülhető az olyan döntések meghozatala, amelyek más kapcsolódó területre, vagy a
jövőre nem várt negatív hatást gyakorolnak.
2.) A hatékony működtetéshez szükséges koordináció együttműködés hatékonyságának
növelése.
A jelenlegi szokásmechanizmuson alapuló eljárásrendnek a helyi rendelethez való igazítása,
feladatok, hatáskörök pontos lehatárolása, hatékony munkamegosztás kialakítása.
3.) A mindenkori lakásgazdálkodás pénzügyi fenntarthatóságának megteremtése.
A lakásgazdálkodás központi problémája abból adódik, hogy a bérleti díj bevétel nem
elegendő a lakásállomány karbantartási, felújítási költségeire. Külső forrás hiányában ez a
probléma a karbantartási és felújítási munkálatok elmaradásában csapódik le, mely a
lakásállomány elértéktelenedését vonja maga után.
4.) A meglévő lakásállomány műszaki színvonalának emelése. Az igénybe vehető lakások
számának növelése és minőségének emelése.
Városunk bérlakásállományának döntő többsége romló/leromlott műszaki állapotban van, a
lakások tervszerű felújítására külső forrás, pályázat hiányában az önkormányzat saját erőből
nem képes, ezért nagyon fontos megtalálni a megfelelő pályázati lehetőségeket.
Az alábbi táblázatban a fennálló problémákból kiindulva a stratégiai célok további
elemzésével meghatároztuk azokat a részcélokat, melyekkel e problémákat az önkormányzat
képes kezelni:
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17. számú táblázat

Probléma megfogalmazása
Cél meghatározása
1.) Stratégiai szemlélet érvényesítése a lakáspolitikai és a lakásgazdálkodás területén
Jogszabályi környezet áttekintése
A helyi rendelet átfogó felülvizsgálata megtörtént
a korábbi koncepció elfogadását követően.
A lakásgazdálkodás, lakástámogatás
A
lakhatással
összefüggő
önkormányzati
helyi
jogszabályi
környezetének
támogatásokat az önkormányzat továbbiakban is
rendszeres felülvizsgálata
fenntartja, de szükségesnek tartjuk e támogatások
jogszabályi
feltételeinek
áttekintését,
felülvizsgálatát
2.) A hatékony működtetéshez szükséges koordináció együttműködés hatékonyságának
növelése.
A lakásgazdálkodás üzemeltetői háttere
A lakásgazdálkodás előkészítői és végrehajtói
Az önkormányzat és a bérlakásokat
szervezeti hátterében az elmúlt évek során
kezelő
szervezet
megfelelő
tisztázásra került az egyes osztályok és a kezelő
koordinációjának és együttműködési
szervezet
feladata
és
hatásköre.
A
gyakorlatának kialakítása.
feladatmegosztásnak a mindenkori hatályos helyi
rendeleten kell alapulnia.
3.) A mindenkori lakásgazdálkodás pénzügyi fenntarthatóságának megteremtése.
Pénzügyi források bővítése, átgondolt
Finanszírozási rendszer
A szolgálati és a szociális bérlakások felújítása következetes felhasználása:
nem tervszerű, az elmúlt években a nem - Új szereplő bevonása a bérlakás,
elodázható állagmegóvási feladatok elvégzése lakásépítési szektorba.(saját gazdasági
valósult meg.
társaság bevonása a bérlakás építésébe,
vásárlásába)
- Pályázati és egyéb források
felkutatása, egymásra épülő, egymást
kiegészítő felhasználása.
A bérleti díj fizetési rendszer
A költségalapú bérlakások bérleti díjának
értékállóságát biztosítani kell, ezért rendszeresen
vizsgálni kell a lakbéremelés szükségességét.
A 2011. áprilisától hatályossá váló bérleti díjak
összege nem alakított ki egyensúlyt a bevételek és
a kiadások között, ennek megteremtésére
A
bérleti
díjfizetési
rendszer
rendszeresen vizsgálni kell a lakbérek emelésének
átalakítása:
szükségességét, a helyi rendelet felülvizsgálata
-Differenciált, rugalmas lakbérrendszer
során a bérleti díjak kiszámításánál nagyobb
kialakítása, szociális lakbérrendszer
különbséget kell tenni a szolgálati és a szociális
átalakítása
bérlakások között, hiszen a két bérlakás típusban
-A lakbér és fenntartási költségek
élő személyi kör szociális és anyagi helyzete
összhangjának megteremtése.
merőben eltér egymástól, illetve a bérlakások
műszaki állapotában is különbség mutatkozik. A
bérleti díjak kiszámításánál figyelemmel kell lenni
arra, hogy az elmúlt év során változtattunk a
kialakult gyakorlaton, miszerint a karbantartás
költségeit 2011. évtől minden esetben a bérlőnek
kell vállalnia.
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4.) A meglévő lakásállomány műszaki színvonalának emelése. Az igénybe vehető lakások
számának növelése és minőségének emelése
Bérlakásállomány
A meglévő lakásállomány műszaki
Kevés számú lakás áll önkormányzati tulajdonban. színvonalának emelése:
Problémát jelent a kisméretű és alacsony -az elbontásra szoruló, felszámolásra
minőségű lakások műszaki állapota (pl. Vízmű ítélt lakások kiváltása (Vízműsor),
sor), az önkormányzatnak fel kell készülnie a -a lakások műszaki állapotának javítása,
bérlakások gazdaságtalan felújítására, illetve a az állomány felújítása,
leromlott műszaki állapotú bérlakások kiváltására. -innovatív
lakhatási
megoldások
Önkormányzatunk
nem
rendelkezik kidolgozása,
szükséglakásokkal.
A lakásállomány bővítése:
Az igénylők szükségleteit a szolgálati és szociális -önkormányzati bérlakásépítés,
bérlakás állomány sem műszakilag, sem -lakásingatlan vásárlása.
nagyságrendileg nem elégíti ki.
Lakásmobilitás
A lakásgazdálkodási rendszer egyik legnagyobb
problémája a mobilitás alacsony foka. A lakások
mobilitása alatt azt értjük, hogy a lakások nem
cserélődnek a bérlők között az igényeknek
megfelelőn, illetve az önkormányzat nem frissíti a
változó
igényeknek
megfelelően
a
lakásállományát. A bérlőállomány nem cserélődik,
a lakásokban élők tartós megoldásnak tekintik az
önkormányzati bérlakást.
Az önkormányzatok egyik legnagyobb problémája
az önkormányzati lakásokban élők társadalmi
és földrajzi mobilitásának alacsony foka. Aki
egyszer önkormányzati bérlakáshoz jut, annak
szinte élete végéig rendezve van a lakhatása,
annak ellenére, hogy az önkormányzat zömében
csak határozott idejű szerződéseket köt.
A bérlői állomány nincs motiválva a saját tulajdon
megszerzésére, lakhatási gondjaik más jellegű
megoldására.
Nem látjuk a realitását annak, hogy a jelenlegi
bérlőállománnyal növelni lehet a lakások
mobilitását.
Lakás-programok és lakhatással kapcsolatos
innovatív programok
Hiányoznak új innovatív lakásgazdálkodási
ötletek, lakáspolitikai koncepciók, nincsenek
olyan, kínálatot teremtő korszerű igényekre
koncentráló
lakásgazdálkodási
programok,
amelyek jelentős bevételt, profitot is termelnek.
Az önkormányzat saját erőből külső forrás nélkül
a meglévő lakásállomány műszaki állapotát sem
képes fenntartani, új lakások építésére is csak
pályázati erő bevonása mellett kerülhet sor.
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A
tényleges
lakásmobilitás
lehetőségeinek megteremtése:
-hatékonyabb
ösztönző
rendszere
kialakításával
(„lelépési
díj”
aktualizálása).
-bérlakásállomány növelése.
-Közvetett
ezközként
a
csere
lehetőségek élénkítése

Meglévő lakásprogramok fejlesztése,
innovatív
lakhatási
megoldások
kidolgozása. Pályázati és egyéb
források felkutatása, egymásra épülő,
egymást kiegészítő felhasználása.

10. 4. A részcélok megvalósítását szolgáló programok, intézkedések, feladatok időbeli ütemezése
A programok, intézkedések,
feladatok kitűzése
Lakhatással kapcsolatos helyi rendeletek komplex,
rendszeres felülvizsgálata,
Jogszabályi környezet áttekintése
 33/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet,
A lakásgazdálkodás helyi jogszabályi
 20/2003. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet,
környezetének összehangolása
 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet
 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelet
 17/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet
A lakásgazdálkodás üzemeltetői háttere
A helyi jogszabályok felülvizsgálatát követően az
Az önkormányzat és a bérlakásokat kezelő újonnan kialakított eljárás rendnek megfelelő
szervezet megfelelő koordinációjának és együttműködési gyakorlat kialakítása.
együttműködési gyakorlatának kialakítása
Finanszírozási rendszer
Pénzügyi források bővítése, átgondolt
Új szereplő, külső erőforrás bevonásának lehetősége
következetes felhasználása:
a bérlakás szektorba – befektető felkutatása
 Új szereplő bevonása a bérlakás,
lakásépítési szektorba.
 Pályázati
és
egyéb
források Az önkormányzati lakásépítéshez kapcsolódó
lehetőségek
felmérése,
komplex
felkutatása, egymásra épülő, egymást pályázati
kihasználása
kiegészítő felhasználása.
Cél meghatározása



Határidő
A
koncepció
elfogadását követő
1 éven belül majd
kétévente

Felelős
Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális,
Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi
Bizottság
(ÜOKKEB)

A helyi rendeletek Polgármester,
felülvizsgálatát
Jegyző,
követő 60 nap
A
bérlakásokat
kezelő
szervezet
vezetője
Folyamatos, a
Pénzügyi, Gazdasági,
koncepció
Turisztikai,
felülvizsgálatakor Ellenőrző és
beszámolási
Közbeszerzési
kötelezettséggel
Bizottság (PGTEKB)
Folyamatos, a
Településfejlesztési
koncepció
Osztály
felülvizsgálatakor VKMB
beszámolási
kötelezettséggel
A lakhatási és szociális problémák A helyi jogszabályok felülvizsgálatát követően az A helyi rendeletek Polgármester,
Jegyző,
kezelésére áttekinthető rendezett és újonnan kialakított eljárás rendnek megfelelő felülvizsgálatát
követő 60 nap
A
bérlakásokat
összehangolt
pénzügyi
háttér együttműködési gyakorlat kialakítása.
Folyamatos
kezelő
szervezet
kialakítása
vezetője
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Cél meghatározása
A bérleti díj fizetési rendszer
A bérleti díjfizetési rendszer átalakítása:
 Differenciált,
rugalmas
lakbérrendszer kialakítása, szociális
lakbérrendszer átalakítása. A lakbér
és
fenntartási
költségek
összhangjának megteremtése.
Bérlakás állomány
A
meglévő
lakásállomány
műszaki
színvonalának emelése:
 az elbontásra szoruló, felszámolásra
ítélt lakások kiváltása,






A programok, intézkedések,
feladatok kitűzése

A helyi rendelet felülvizsgálata során ki kell
dolgozni a céloknál megfogalmazott szempontok
szerinti bérleti díj fizetési rendszert

Határidő

2018. augusztus
31.

A Vízmű sori bérlakások felszámolására 2017.
megvalósíthatósági tanulmány készítése
30.
Előzetes tárgyalások lefolytatása az érintett
lakástulajdonosokkal

készítése
a
lakásállomány
a lakásállomány komfortfokozatának Hatástanulmány
emelése,
korszerűsítése
energia komfortfokozatának emelése, korszerűsítése energia 2018.
hatékonyság növelésével kapcsolatban
31.
hatékonyság növelése,
a lakások műszaki állapotának Felújítási ütemterv készítése:
javítása,
a
bérlakás
állomány
 2018. évre vonatkozóan
felújítása,
 Ötéves terv készítése éves lebontásban

innovatív
lakhatási
megoldások
kidolgozása,
A lakásállomány bővítése:
 önkormányzati bérlakásépítés,
 lakásépítés,

Új célcsoportok bevonására innovatív lakhatási
programok felkutatása
Az önkormányzati lakásépítéshez kapcsolódó
pályázati
lehetőségek
felmérése,
komplex
kihasználása
A város lakásállományának növelése új építésű
korszerű lakásokkal
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Felelős

ÜOKKEB

november VKMB
Városfejlesztési
Osztály
Polgármester
Bérlakásokat
üzemeltető szervezet
december Bérlakásokat
üzemeltető szervezet

minden
év
szeptemberi
képviselő-testületi
ülés
2018.
december
31.
Folyamatos, a
koncepció
felülvizsgálatakor
beszámolási
kötelezettséggel

Bérlakásokat
üzemeltető szervezet

ÜOKKEB
VKMB

Cél meghatározása

A programok, intézkedések,
feladatok kitűzése

Határidő

Felelős

Lakásmobilitás
A tényleges lakásmobilitás lehetőségeinek A helyi rendelet felülvizsgálata során hatékonyabb A
koncepció
megteremtése:
ösztönző rendszer kialakítására kell törekedni.
elfogadását követő ÜOKKEB
egy éven belül
 hatékonyabb ösztönző rendszere
kialakításával
(„lelépési
díj”
aktualizálása).
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11. ÖSSZEGZÉS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata elkötelezetten törekszik a magas minőségű környezet és
szolgáltatások kialakítására, illetve a szociális biztonság megszervezésére. Fontosnak tartja
azt is, hogy a fiatalok számára Gyomaendrőd vonzó város legyen. Mind a magas szintű
környezet kialakítása és fenntartása, mind a szociális biztonság megteremtése, mind a fiatalok
helyben tartása összefügg a lakhatási helyzettel, a város lakáspolitikájával.
A helyzetelemzésből levonhatóak a következő tapasztalatok:


A bérlakásállományra jelenleg a magas szintű környezet nem jellemző, az
önkormányzati lakások állapota döntően romló/leromlott, a lakások száma nem
elegendő, s összetételük nincs szinkronban az igényekkel. A lakásállomány
fenntartása nagy költséggel jár, állami forrás hiányában csak a lakbérekből származó
bevétel nem fedezi a lakásállomány felújítási és karbantartási költségeit.



A város jelenlegi lakás struktúrája önfelszámoló jellegű mivel az alacsony bérleti
díjak s a felújítási – karbantartási tevékenység elmaradása következtében a műszaki
állapotromlás és az értékvesztés nem állítható meg.



A város nem rendelkezik a bérlakás szférában folyamatosan átcsoportosítható
jövedelmekkel – a bérleti díjakon felül -, s ilyen célra központi forrás sem áll
rendelkezésre.



A koncepcióban megfogalmazott távlati cél megvalósítása, a stratégiai és részcélok
eléréséhez szükséges programok, intézkedések, feladatok végrehajtásával komplex
lakásgazdálkodás valósulhat meg városunkban.



Nagy valószínűséggel rövid és középtávon továbbra is vagyonvesztéssel kell
számolni, de amennyiben az önkormányzatnak sikerül a lakhatás helyi jogszabályi
környezetét összehangolni, az üzemeltetői hátteret hatékonyan működtetni, illetve
külső forrásokat találni a bérlakásállomány bővítésére, minőségének javítására, akkor
az önkormányzat hosszú távon fenntarthatóan tud biztosítani megfelelő számú és
minőségű önkormányzati tulajdonú lakást és lakhatást biztosító megoldásokat a
bérlők, az igénylők és a rászorulók számára.

A bérlakás-állomány növelésekor szükséges lenne a lakások kategorizálása:
 Jelenleg önkormányzatunk nem rendelkezik szükséglakásokkal. Ennél a kategóriánál
nem rossz műszaki állapotú lakásokra gondolunk, hanem kis alapterületű,
félkomfortos vagy komfortos lakásokra, melyek kiutalásával az arra rászorultak
lakhatási gondjaira átmeneti megoldást nyújtunk.
 Jobb minőségű szociális bérlakásokkal, melyekkel hosszú távon, magas színvonalon
biztosítjuk a bérlők számára a lakhatást városunkban.
A lakások jobb műszaki színvonalával tudja az Önkormányzat megakadályozni
nyomortelepek kialakulását.
A koncepcióban megfogalmazott távlati cél, mely szerint komplex lakáspolitika
kialakításával és működtetésével önfenntartó lakásgazdálkodást tartson fenn az
Önkormányzat úgy érhető el, ha az itt elért eredményeket is ezen a területen használjuk fel így
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elérve azt, hogy ne kelljen támogatást adni a lakások fenntartásához, mely cél elérése
ugyanakkor biztosítja a lakásvagyon megújítását is.
A koncepcióban megfogalmazott intézkedések végrehajtását követő évben szükségessé válik
a koncepció felülvizsgálata, hiszen a végrehajtott feladatok kirajzolnak egy irányvonalat,
mely mentén komplex lakásgazdálkodás, lakáspolitika valósulhat meg városunkban.

39

5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2017. augusztus 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló Gyomaendrőd Város Önkormányzata és intézményei 2017. első
félévi 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. I.
féléves gazdálkodásának alakulásáról, bemutatjuk a realizálódott bevételek és a teljesült kiadások összegeit.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Műk. célú támért.kiad.
pénzeszk. átadás ÁK,
ellátottak jutt.
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
Felhalmozási kiadások
össz.
Kiadások összesen
Tartalékok
Intézményeknek nyújtott
támogatás
Államháztartáson belüli
megelőlegezések
visszafizetése
Pénzeszközök lekötött
bankbetétként elhelyezése
Kiadások mindösszesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

337917
44733

337644
44655

159934
21680

Telj / a mód. Ei %
ban
47,37
48,55

345124
692850

346181
738624

130054
414751

37,57
56,15

6000

7535

7534

99,99

1426624
87925
377285
15214

1474639
89412
381685
59214

733953
6575
26958
26092

49,77
7,35
7,06
44,06

5000

1360

27,20

480424

535311

60985

11,39

1907048
330012
315732

2009950
340161
336955

794938
0
173185

39,55
0,00
51,40

35913

35913

100,00

450000
2552792

2722979

35

1454036

53,40

A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok
adatai kis mértékben időarányos alatti teljesítést mutatnak. Az Önkormányzatnál kell megtervezni a
képviselők és polgármester, a mezőőrök, a polgárvédelmi bázis, a közfoglalkoztatás bérjellegű kiadásait. A
Start mintaprogram és az egyéb közfoglalkoztatás 2016. évről áthúzódó programelemei 2017. február 28ával 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 mindössze két havi teljesítés kapcsolódik.
A dologi kiadásoknál a teljesítés 38%-os, ami időarányos alatti felhasználást mutat. Az időarányos alatti
felhasználás részben azzal indokolható, hogy a Start mintaprogram 7 programelemére betervezett 96 millió
forintos dologi keretből a vizsgált időszakban 41 millió forint összegű felhasználás történt. 20 % vagy az alatti
felhasználás jelentkezett az utak üzemeltetése, a település egészségügyi feladatok, temető üzemeltetés,
mezei őrszolgálat, az ár-és belvízvédekezés, zöldterület gazdálkodás, közvilágítás kormányzati funkciókon.
A Fürdőtől szolgáltatás-vásárlásra betervezett közel 10 millió forint összegű keretből megtörtént a múlt évről
áthúzódó 1 millió forint felhasználása és további 4 millió Ft összegű előleg lekérése. Az oktatási vagyon
működtetésére 3,4 millió Ft-ot költött az önkormányzat, mely a rendelkezésre álló keret 20%-át jelenti. A
szennyvíz-és ivóvíz hálózaton a Alföldvíz 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 56%-a volt a vizsgált időszakban. A Liget Fürdő
Nonprofit Kft június végéig 14 millió Ft-ot vett igénybe a bérleti díj nélküli 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 6 havi összege. A Körös-szögi Társulás részére a
hulladékgazdálkodási feladatok végzéséhez 1.479 E Ft hozzájárulást utalt át a város, a Köros-szögi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére pedig 2.202 E Ft-ot, mely összeg a 2016. II. félévi működési
hozzájárulás összege volt. A Regionális Hulladékkezelő Mű átutalta a 2016. II. félévi bérleti díj összegét,
melyet 6.617 E Ft összegben továbbutaltunk a települési önkormányzatok részére. A segélyekre
megtervezett keretből 22.466 ezer Ft került felhasználásra, 36% a felhasználás mértéke.
A működési célra nyújtott kölcsönök között jelenik meg a Földkezelő Kft. részére biztosított 6.000 E Ft,
illetve a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezése 1.534 E Ft
összegben.
A tervezett felújításokból mindössze 6.575 E Ft értékű munka valósult meg, melyből a Vásártéri óvoda és
bölcsőde fűtési rendszerének felújítása 708 E Ft-ba került, a Könyvtári tér Fő út 230. alatti kialakításának
eddig felmerült felújítási költsége 5.867 E Ft volt.
A tervezett beruházások 27 millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják:
a Start mintaprogram programelemeihez kis és nagy értékű gépek, berendezések, járművek, valamint
tenyészállat vásárlás történt 7.164 ezer Ft értékben
a mezőőri feladat ellátásához 1 db lőfegyver beszerzésére került sor 150 E Ft összegben és egy
telefonkészülék vásárlásra 25 E Ft összegben
a Bajcsy-Kisréti út kereszteződésében épült parkoló és a Semmelweis úti parkoló építés eddig felmerült
költsége 1.247 E Ft
tervdokumentáció készült a külterületi mezőgazdasági utak stabilizációjához 889 E Ft értékben
terv készült a Kenderáztató út és az Október 6. ltp. előtt épülő aszfalt burkolat kiépítésére 480 E Ft értékben
közvilágítási hálózat bővítése történt 3.835 E Ft értékben
Megvalósíthatósági tanulmány készült a TOP-5.1.2-15 Helyi foglakoztatási együttműködések pályázathoz
9.906 E Ft összegben, mely költségtétel a pályázatban elszámolható (a pályázat nyert)
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
szerver háttértár bővítése történt 281 E Ft összegben
térfigyelő rendszer telepítése 889 E Ft összegben
egyéb kis értékű informatikai és egyéb gép, berendezés beszerzése 208 E Ft értékben
A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások között jelenik meg a Fürdő kemping
felújításához biztosított 2.531 E Ft, a fiatal házasok részére nyújtott támogatás 640 ezer Ft összege, megtörtént a
„Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program”megvalósításához a 2.850 ezer Ft összegű önerő átadása, illetve a
Környezetvédelmi alapból megítélt 4. 000 E Ft támogatás kiutalása a nyertes pályázók részére. A KEOP1.1.1/2F/09-11-2012-0005 pályázathoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségből megtörtént 3 részlet átutalása a
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Kistérség részére 15.059 E Ft összegben. A felhalmozási célú kölcsönök között jelenik meg az első lakáshoz
jutók részére nyújtott visszatérítendő támogatás 1.360 ezer Ft összege.
A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi működési
bevétel
Vagyoni típusú adók
Termékek és
szolgáltatások adói
Egyéb közhatalmi
bevétel
Támogatás értékű
műk. bev.,
műk.c.peszk.átvét ÁHon kívülről, kölcsön
visszatér.
Önk-ok
műk.támogatása
Működési bevétel
összesen
Felh. bev., tám. értékű
felh. bev.,
felh.c.peszk.átvét ÁHon kívülről, kölcsön
visszatér.
Felhalmozási bevétel
összesen
Maradvány
igénybevétele
Bevételek
mindösszesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.
114196

Módosított ei.
119965

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
68047
56,72

77000
298000

77000
298000

39620
139253

51,45
46,73

13000

13000

2899

22,3

360315

360315

239446

66,45

939676

989720

544419

55,00

1802187

1858000

1033684

55,63

100424

100424

672157

669,32

100424

100424

672157

669,32

650181

764555

1026502

134,26

2552792

2722979

2732343

100,34

A saját bevételek összességében az időarányos felett realizálódtak a vizsgált időszakban. A temető
üzemeltetéséből 3,3 millió Ft bevétel folyt be, ami a tervezett összeg 48%-a, az önkormányzati lakások
lakbér bevétele jogcímen 1.827 E Ft realizálódott, a haszonbér bevétel összege 2.114 E Ft, a Regionális
Hulladékkezelő Kft. megfizette a 2016. II. félévi és a 2017. I. félévi bérleti díj összegét is, továbbá 7.338 E Ft
osztalék is érkezett számlánkra. A kamatbevételek 10%-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 46%-on teljesültek, ezen belül a vagyoni típusú
adóbevétel 51%-ban, a termékek és szolgáltatások adói pedig 47%-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
47%-ban teljesült a vizsgált időszakban.
A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra átvett
pénzeszközök, kölcsönök visszatérítése 66 %-ban teljesültek. Itt jelenik meg a Start mintaprogramra és az
egyéb közfoglalkoztatásra járó támogatás 220.106 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 és a 2017. I. negyedévi
költségeihez elutalta a bekért kiegészítés összegét 3.430 E Ft összegben. A Család-és Gyermekjóléti
Központ és szolgálat 2016. évi működéséhez Dévaványa, Csárdaszállás és Hunya Önkormányzatok
megfizették az 1.383 E Ft összegű hozzájárulást. A földalapú támogatás 8.478 E Ft összegben, az anyajuh
támogatás 1.606 E Ft összegben realizálódott. A mezei őrszolgálat működésére 2.700 E Ft volt a vizsgálati
időszakban kiutalt támogatás összege. Szúnyoggyérítési feladatokkal kapcsolatban felmerült költségek
finanszírozásához a települések 481 E Ft-tal járultak hozzá. Segély és köztemetés visszafizetés jogcímén 46
E Ft folyt be az önkormányzathoz. A Gyomaközszog Kft. részéről megtörtént a likviditásának biztosításához
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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 670
millió Ft összegben teljesültek. Itt jelenik meg a Kistérség keretei között megvalósított hulladékgazdálkodási
rendszer fejlesztése projekthez megelőlegezett áfa és támogatás visszatérülése 34.388 E Ft összegben,
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó felhalmozási támogatás 3.788 E Ft összege, továbbá az ASP rendszer
bevezetésére nyert uniós támogatás 8.999 E Ft összege. Az út és csatorna érdekeltségi hozzájárulás címén
befolyt 931 ezer Ft, valamint a lakosság részéről a lakás-és belvízkölcsön törlesztések 1.186 ezer Ft
összege.
Megérkezett a 3 nyertes TOP-os pályázatunk támogatási előlege (melyekből 2017. évben minimális
felhasználás várható) az alábbiak szerint:
TOP-3.2.1-15 – Közös Önkormányzati Hivatal komplex energetikai felújítása: 178.511.285 Ft
(5.715.000 Ft összegű tartalékkal csökkentett támogatás)
TOP-2.1.2-15 – Endrődi városrész központjának rehabilitációja: 199.570.365 Ft
TOP-2.1.3-15 – Belterületi vízrendezés IX. ütem: 243.516.472 Ft

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

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

151932
36914

154349
37427

72900
17406

Telj / a mód. Ei %
ban
47,23
46,51

41052
5040

42778
5116

18205
2558

42,56
50,00

234938

239670

111069

46,34

2200
1100
238238

2454
1100
243224

454
0
111523

18,50
0
45,85

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 elsősorban azzal magyarázható, hogy a jubileumi jutalom terhére nem történt
kifizetés a vizsgált időszakban.
A dologi és egyéb folyó kiadások felhasználása az időarányos alatt történt.
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 454 ezer Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban, vérnyomásmérő, porral oltó
készülék, telefon és íróasztalok vásárlására került sor.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Közhatalmi bevételek
Működési célú
támogatás értékű
bevétel

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.
1000

Módosított ei.
1000

260
0

260
76

38

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
789
78,90
590
38

226,92
50,00

Irányító szervtől kapott
támogatás
Maradvány
igénybevétele
Bevételek összesen

236978

241773

112406

46,49

0

115

115

100,00

238238

243224

113938

46,84

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
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadás
Felhalmozási kiadás
Kiadások
mindösszesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

11366
2142

12064
2286

5799
1279

Telj / a mód. ei. %
ban
48,07
55,95

9700
23208
1750
24958

11870
26220
1750
27970

6969
14047
378
14425

58,71
53,57
21,60
51,58

A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a munkaadót terhelő
járulékok teljesülése az időarányossal közel azonosan alakult. 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 az állami támogatásként átutalt kulturális pótlék, melynek kifizetése megtörtént.
A dologi kiadások teljesülése 58,71 %, időarányos felett teljesült:
A Könyvtár állománygyarapításra a betervezett 2.391 ezer Ft-ból 1.204 ezer Ft-ot használt fel, azaz a keret
50,37 %-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 beszerzése 52,28 %-on teljesült. Az üzemeltetési anyag beszerzéseknél
már jelentkeznek a költözködéssel kapcsolatos beszerzések (szállítódoboz, zsineg, takarófólia, stb.) kiadásai
is.
Az egyéb szakmai szolgáltatások teljesítése 88,7 %, a magas teljesítés oka, hogy egyszeri kiadásként itt
jelentkezik a „Ki kicsoda” című könyv 2.348 ezer Ft összegű költsége.
Az épület rezsi kiadásaiból a Könyvtárra nem történt költségosztás.
A beruházások között kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, mobiltelefon, létra és bútorbeszerzés történt.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Eredeti ei
Intézményi műk.
bevételek
Maradvány
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
400

Módosított ei.

664

Teljesítés

748

Telj. / Mód. Ei %-ban
112,65

0
24558

246
27060

246
14532

100,00
53,70

24958

27970

15526

55,51

Az intézmény saját bevétele között internet használathoz és fénymásoláshoz kapcsolódóan 193 ezer Ft
bevétel jelentkezik, a könyveladás bevétele június 30.-ig 555 ezer Ft.
Az irányító szervtől kapott támogatás felhasználása az egyszeri jellegű beszerzések miatt kismértékben
meghaladja az időarányos tervet a vizsgált időszakban.
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Kállai Ferenc Kulturális Központ
Kiadások alakulása:
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

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

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei. %
ban
6664
47,03
1523
48,09

13859
3098

14170
3167

17667
34624

25680
43017

15212
23399

59,24
54,39

0
0

358
358

288
288

80,45
80,45

34624

43375

23687

54,61

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
járulék összege.
A dologi kiadásoknak a vizsgált időszakban 59,24 %-a került felhasználásra. A lapkiadásra elkülönített
4.200 ezer Ft keretből 1.721 ezer Ft a teljesítés. A művelődési ház és a turisztikai elemek (kilátó, Körös
Látogatóközpont, vízi színpad) dologi kiadása továbbra is a takarékos gazdálkodást tükrözi, a felhasználás a
művelődési háznál 36,19 %-os, a turisztikai elemeknél 31,3 %-os. Az első félévben megrendezésre került a
Sajt és Túrófesztivál, melynek összes kiadása 1.056 ezer Ft-tal haladta meg a tervezettet, míg a bevételeinél
64 ezer Ft a többletbevétel a módosított előirányzathoz képest.
A felhalmozási kiadások között kis értékű tárgyi eszköz (porszívó, vasaló, rendezvénysátor stb.) vásárlások
történtek 288 ezer Ft összegben.
Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés
Eredeti ei.
Intézményi műk.
bevételek
Maradvány
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek össz.

15500

Módosított ei.

16700

Teljesítés

4607

Telj. / Mód. Ei. %-ban
27,59

0
19124

38
26637

38
20552

100,00
77,16

34624

43375

25197

58,09

Az intézményi saját bevételek az időarányos alatt, 27,59 %-on teljesültek. A művelődési háznál jól alakult a
bevétel, a tervezett 4.000 ezer Ft-nak a 54,87 %-a folyt be. A lapkiadási feladathoz kapcsolódóan 26,5 %
teljesült, azaz 133 ezer Ft. A Turisztikai pályázat projektelemeinél a szezonalitási jelleg miatt 40 % a bevétel
a tervezetthez képest. A nagyobb bevétel a nyári hónapokban várható. Az önkormányzat által a turisztikai
szolgáltatásvásárlás összege 133 ezer Ft.
Az irányító szervtől igénybe vett támogatás összege 77,16 %, melynek oka, hogy a turisztikai
szolgáltatásvásárlás minimális összege miatt önkormányzati támogatást kapott az intézmény. A következő
költségvetési rendeletmódosítás során szükségessé válik a bevételek felülvizsgálata és az előirányzatok
átcsoportosítása.

Szent Antal Népház
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.
11476

Teljesítés
11737

40

Telj / a mód. Ei. %
ban
5940
50,61

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

2566

2616

1349

51,57

8150
22192

8299
22652

2728
10017

32,87
44,22

250
250

250
250

81
81

32,4
32,4

22442

22902

10098

44,09

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányossal közel azonosan alakult. Az
intézmény személyi juttatásai és járulékai közé beépítésre került a kulturális pótlék, melyre a támogatást az
állam biztosítja a kulturális területen dolgozó közalkalmazottak részére.
A dologi kiadások jóval az időarányos alatt, 32,87 %-on teljesültek.A Szent Antal zarándokház dologi
kiadása 30,46 %-os felhasználást mutat, az év ezen időszakában kevés szállóvendég vette igénybe a
szolgáltatást. A Népház dologi kiadásai 75,76 %-on teljesültek, ennek oka, hogy az első negyedévben
szervezett kulturális programok műsor szervezési díja magasabb összegű az időarányos előirányzatnál,
továbbá a gázenergia szolgáltatási díja is jelentős túlteljesítést mutat (77 %). A Tájház kiadását 56,49 %-on
teljesítette, egyszeri jellegű kifizetésként jelentkezik a tanulmányi raktár kialakításához szükséges
restaurátori szakvélemény 191 ezer Ft-os költsége. A Bárka Látogatóközpontnak a szezonalitási jelleg miatt
a kiadása és a bevétele is minimális összegű. A Szent Antal sütőház dologi kiadása 23,93 %-on teljesült.
A beruházások között a szálláshelyen kis értékű tárgyi eszközök – televízió, létra és szivattyú –
beszerzésére került sor.
Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés
Eredeti ei.
Intézményi műk.
bevételek
Maradvány
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

14204

Módosított ei.

12304

Teljesítés

2462

Telj. / Mód. Ei. %-ban
20,01

0
8238

61
10537

61
9743

100,00
92,51

22442

22902

12266

53,56

Az intézményi saját bevételek az időarányos alatt, 20,01 %-on teljesültek. A Tájháznál a betervezett 1.000
ezer Ft-ból 413 ezer Ft realizálódott, a Népháznál a tervezett 1.000 ezer Ft-nak a 49,54 %-a folyt be, továbbá
a Turisztikai pályázat projektelemei közül a Bárka látogató belépőjéből származó bevétel 188 ezer Ft, a
sütőház bevétele 760 ezer Ft. A szálláshely bevétel 605 ezer Ft, melyből a június hónap kiemelkedő, a
befolyt bevétel 400 ezer Ft volt. Az önkormányzat által vásárolt turisztikai szolgáltatás jóval kevesebb
összegű a tervezettnél, itt szükségessé válik az előirányzatok átcsoportosítása az irányító szervtől
igénybevett támogatásokkal szemben.
Az irányító szervtől igénybevett támogatás 92,51 %, oka az önkormányzat felé nyújtott turisztikai
szolgáltatás minimális bevétele.

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

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei. %
ban
45897
49,50
10764
50,10

91415
21200

92715
21486

13075
125690

13118
127319

6355
63016

48,45
49,49

0
125690

550
127869

219
63235

39,82
49,45
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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 a
gyermekétkeztetés dologi kiadása 38,93 %, a működtetés dologi kiadása 32,06 %. A gyomaendrődi
óvodákban 50,21 % volt a vizsgált időszakban a dologi kiadások felhasználásának mértéke. A gyomaendrődi
óvodáknál a dologi kiadásokon belül a készletbeszerzések és a kommunikációs kiadások teljesítése
időarányos alatti, 36%-on alakult, a szolgáltatások teljesítése 58,47 %. A szolgáltatások közül a
gázszolgáltatás díja az első negyedévi hideg időjárás miatt rendkívül magas, a tervezett 1.600 ezer Ft
kiadásból már közel 1.300 ezer Ft teljesült.
A beruházások között kis értékű tárgyi eszközök, porszívó és talicska továbbá az udvari játszótérre vörös
gumilap vásárlás jelenik meg 219 ezer Ft összegben.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk.bev.

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Működési célú
pe.átvétel
Háztartástól átvett
pénzeszköz
felhalmozási célra
Maradvány
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

0

Módosított ei.

0

Teljesítés

0

Telj. / Mód. Ei %-ban
0

0

100

150

150,00

0

300

300

100,00

0
125690

193
127276

193
64024

100,00
50,30

125690

127869

64667

50,57

A működési célú pénzeszköz átvétel 150 ezer Ft teljesítést mutat. Az Alföldvíz Zrt. által meghirdetett
rajzpályázaton 100 ezer Ft-ot nyert az óvoda, 50 ezer Ft összeg a Szerencsejáték Nonprofit Kft. adománya.
Az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök között jelenik meg az
óvodavacsora tombolabevétele, mely összegből kis értékű tárgyi eszköz vásárlást tervez az intézmény
vezetője.
Az irányító szervtől kapott támogatás összege közel azonos az időarányos tervezett előirányzat
összegével.

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

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei. %
ban
33033
44,52
8992
46,47

73772
16706

74196
16799

93478
183956

116234
207229

54390
96415

46,79
46,53

300
184256

5300
212529

423
96838

7,98
45,56

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 félévtől kerül sor, a jubileumi jutalom kifizetése a második
félévben esedékes, valamint a kereset kiegészítés összege a negyedik negyedévben kerül átutalásra a
dolgozók részére.
A dologi kiadások teljesülése az időarányossal közel azonos.
A beruházások között kis értékű tárgyi eszköz beszerzés jelentkezett.
Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban
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Megnevezés
Eredeti ei.
Intézményi műk. bev.
Műk.c.támogatásértékű
bevétel
Irányító szervtől kapott
támogatás
Maradvány
igénybevétele
Bevételek összesen

8000
173085

Módosított ei.

8000
173085

Teljesítés

3055
90647

Telj. / Mód. Ei %-ban
38,18
52,37

1951

2468

0

0,00

1220

28976

28976

100,00

184256

212529

122678

57,72

A betervezett intézményi működési bevétel teljesítése38,18 %, 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:
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

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

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei. %
ban
9158
56,10
2008
55,92

13771
3030

16325
3591

7872
24673

8989
28905

4259
15425

47,28
53,36

210
210

385
385

175
175

45,45
45,45

24883

29290

15600

53,26

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése kismértékben meghaladja az időarányos
előirányzat összegét, 56,10 illetve 55,9 %-on 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 47,28 %. A szolgáltatások közül a számlázott szellemi tevékenység kiadása
képviseli a legnagyobb részarányt, teljesítése 46,32 %-ot mutat, a kommunikációs szolgáltatás teljesítése
29,30 %.
A beruházási kiadások között 2 db tárgyalóasztal és 10 db szék vásárlása történt a pályázati pénzeszköz
felhasználásával.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Eredeti ei.
Intézményi műk.
bevételek
Működési célú pénz
áh-n belülről
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
0

Módosított ei.

0

Teljesítés

0

Telj. / Mód. Ei. %-ban
0

0

810

810

100,00

24883

28480

15952

56,01

24883

29291

16762

57,23

Az irányító szervtől igénybe vett támogatás 56,01 %, saját bevétel nem realizálódik az intézménynél.
2016. évben 810 ezer Ft összegű pályázati pénzeszköz érkezett kábítószerügyi egyeztető fórum
működésére, melynek felhasználása 2017. első félévében történt meg. A támogatáshoz 10 % önerő
kapcsolódott. A pályázat Zacher Gábor előadását, közösségfejlesztő tréningeket, konferencia megtartását,
székek és asztalok beszerzését finanszírozta.
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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:
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Beruházás
Kiadások
mindösszesen

Módosított ei.

Teljesítés

304 717
65 619

341 525
75 316

177 561
40 597

253 799
0
624 135

253 518
2 615
672 974

118 775
2 388
339 321

Telj / a mód. Ei %
ban

52
53
46,8
91
50,4

Az intézménynél a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok 2% -os mértékű túllépést
mutatnak, mely a szociális ágazati összevont ágazati pótlék és kompenzáció 1-6 havi előirányzatosításának
és teljesítésének torzításából adódik. Valójában, ha ezek a tételek kiemelésre kerülnek az előirányzatokból
és a teljesítésből is, akkor a személyi juttatás és járulékainak kifizetése a tervezett szintnek megfelelően
arányt mutat az első félévben.
A dologi és egyéb folyó kiadások kis mértékben az időarányos alatt teljesültek. Ennek oka, hogy az
idősotthoni térítési díj bevétele 100%-os fizetőképesség mellett került megtervezésre, hozzáigazítva a
kiadásokat is. A bevételek alacsonyabb fizetőképességgel kerültek teljesülésre az első félévben, így a
kiadásokra tervezett előirányzatok is alacsonyabb összegben kerültek kifizetésre ezeken a kormányzati
funkciókon, mely nem jelenti az ellátás színvonalának csökkenését.
A beruházások között 2 615 ezer Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban. Ez részben a
Foglalkoztatási Hivatal által támogatott eszközbeszerzésekből áll, melynek összeg 2 002 ezer Ft (takarító
kocsi, ágyazó kocsi, mosó-szárítógép, takarítógép, takarítási eszközök, ruhaszárítók, fűnyíró, kerti
szerszámok), másrészt 613 ezer Ft a működéshez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének
összege (az iskolai tálalókonyhákra az uzsonna, tízórai elkészítéséhez fóliázó gép, a konyha működéséhez
2db számítógép beszerzése vált szükségessé, a régiek meghibásodása és javíthatatlansága miatt).
Beszerzésre került a Szent Imre Idősek Otthonába egy darab ellátotti hűtő.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk. bevételek
Támogatás értékű műk. bevétel
Előző évi maradvány
Irányító szervtől kapott támogatás
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

249 318
0
0
374 817
624 135

249 317
22 994
4 064
396 599
672 974

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei %ban
117 721
47,2
22 994
100
4 064
100
214 278
54
359 057
53,3

Az intézményi működési bevételek az egyes jogcímeken közel a tervezett szinten alakultak az első
félévben. Az idős otthoni térítési díjak a fentiekben leírtak szerint teljesültek, mely bevétel kieséssel együtt a
kiadások is alacsonyabb szinten kerültek kifizetésre, így a bevétel kiesés nem jelent az idős otthoni ellátás
területén plusz forrás bevonását. Az intézmény 2017. évre tervezett bevételeiből a kintlévőség 1 294 E Ft,
melynek nagy része 2017. július hó elején be is folyt ellátotti térítési díjként.
A támogatásértékű működési bevételek 22 994 E Ft összege a Foglalkoztatási Hivatal által biztosított
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás, mely a közfoglalkoztatottak bérének és a fent részletezett tárgyi
eszköz beszerzésének forrása.
Az irányító szervtől kapott támogatás az időarányos felett teljesült, melynek oka egyrészt a béreknél
részletezett tételek kifizetésének hatása, valamint az intézmény sajátosságából adódó „szezonalitás”, mely
az étkeztetéshez kapcsolódik (gyermekétkeztetés, nyári táboroztatás, szünidei étkeztetés). Az irányító
szervtől kapott támogatás a „torzító” tételekkel történő korrekció után közel a tervezett szinten alakul, tehát a
jelenleg tapasztalható túlfinanszírozottság az év végéig rendeződni fog.

44

Önkormányzati összegzés, kitekintés:
A mai napon (2017. augusztus 14.) az önkormányzat főszámláján 443 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. első
féléves gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"2017. féléves 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
féléves gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2017. augusztus 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
munkájáról
Enyedi László, Feketéné Balogh Rita, Harmatiné Beinschródt Mária,
Keresztesné Jáksó Éva, Megyeri László aljegyző, Pardi László, Petényi Roland,
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Dr. Uhrin Anna jegyző
Dr. Uhrin Anna jegyző
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (1) bekezdés f) pontjában előírt
feladatkör szerint a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. A Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységről szóló beszámolóját mellékelten beterjesztem.
A beszámoló az előterjesztés mellékletében olvasható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2016.
évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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BESZÁMOLÓ A GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016.
ÉVI MUNKÁJÁRÓL
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (1)
bekezdés f) pontjában előírt feladatkör szerint a jegyző évente beszámol a képviselőtestületnek a hivatal tevékenységéről. Gyomaendrőd Város, Csárdaszállás Község és Hunya
Község Önkormányzata 2013-ban Közös Önkormányzati Hivatalt hoztak létre. A Hivatal a
reá irányadó jogszabályok és a Képviselő-testületek által elfogadott, hivatalra vonatkozó
Szervezeti és Működési Szabályzat alapján végezi a munkáját. A Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységről szóló beszámolót a következők szerint
terjesztem a Képviselő-testületek elé.
A Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti egységeinek beszámolói
Adó Osztály 2016. évi munkájának bemutatása
Az Adó Osztály elsősorban a jegyző, mint I. fokú, önkormányzati adóhatóság adóügyi
feladata és hatáskörébe utalt feladatokat látja el. Ezen feladatok törvényi szintű szabályozáson
alapulnak. Az önkormányzatok a törvény adta lehetőségek keretei között önállóan alkotják
meg helyi adórendeleteiket, melyben szabályozzák a bevezetett adók, az adóalanyok, a
nyújtott mentességek, kedvezmények körét. 2015. évben a Közös Hivatalhoz tartozó
mindhárom önkormányzat képviselő-testülete elvégezte a helyi adórendeletének
felülvizsgálatát, így 2016. január 1-i hatálybalépéssel mindhárom önkormányzat a magasabb
szintű jogszabályoknak megfelelő, egyértelműen szabályozott helyi adórendelettel
rendelkezik. 2016. évben adórendelet módosítására csak minimális mértékben, eljárási rend
törvényi változása miatt került sor. A helyi adók közül 2016-ban Gyomaendrődön az
építményadó, a magánszemélyek kommunális adója, a tartózkodási idő utáni idegenforgalmi
adó és az iparűzési adó, Csárdaszálláson az építményadó, a magánszemélyek kommunális
adója és az iparűzési adó, Hunyán a magánszemélyek kommunális adója és az iparűzési adó
bevétele képezte a helyi adóbevételek rendszerét.
Gyomaendrődön 2016. január 1. napjától megszűnt a telekadó, a belterületi beépítetlen
területek adóztatása ettől az időponttól kezdve a magánszemélyek kommunális adója adónem
keretében történik. Fentieken kívül mindhárom önkormányzat esetében átengedett bevételt
képez a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó, és a gépjárműadó 40 %-a. További
feladat az úgynevezett egyéb, adók módjára behajtandó köztartozások, illetve Gyomaendrőd
esetében a talajterhelési díj beszedése. Jogszabályi változás következtében a magánfőző
desztilláló-berendezésének bejelentésével kapcsolatban 2015. január 1-től szintén az
önkormányzati adóhatóság jár el.
Az Adó Osztály feladata Gyomaendrőd esetében az önkormányzat felé fennálló egyéb
tartozások (hitelek, közmű hozzájárulási díjak, szociális rendszer keretében történő
visszafizetések, visszavont támogatások stb.) behajtása, végrehajtása, mindhárom
önkormányzat esetében az adó- és értékbizonyítványok, adóigazolások, vagyoni igazolások
kiadása, valamint az Adó Osztály látja el Gyomaendrőd és Csárdaszállás esetében a mezőőri
hozzájárulással kapcsolatos feladatokat is.
Az Adó Osztály feladatait 2016-ban változatlan létszámmal, Gyomaendrődön 1 fő
osztályvezető irányítása mellett 5 fő ügyintézővel látta el. A társtelepüléseken 1-1 fő látta el a
helyi adózással kapcsolatos feladatokat, egyéb önkormányzati feladatai mellett. A
1

negyedéves, éves zárási feladatokat, adatszolgáltatásokat Csárdaszállás és Hunya esetében is
az osztályvezető végzi egy fő ügyintéző segítségével, mely során megvalósul az adott időszak
munkájának ellenőrzése is. 2016-ban személyi változás nem történt. Az ügyintézők, a saját
munkaterületükön, a hivatal SZMSZ-ében meghatározottak szerint kiadmányozási joggal
rendelkeznek. Méltányossági ügyek esetében (részletfizetés engedélyezése, adómérséklés,
adóelengedés) a jegyző rendelkezik kiadmányozási joggal, az ügyintézők döntés-előkészítést
végeznek.
Adóalanyok és adótárgyak számának alakulása:
Az adózók évente kétszer értesítést kapnak a helyi adószámlájuk állásáról, az esedékes
fizetési kötelezettségük teljesítéséről. Ez alapján 2016. évben az adózók átlagos létszáma
Gyomaendrődön mintegy 10.500 fő, Csárdaszálláson 500 fő, Hunyán 750 fő volt.
Az egyes adónemeknél az alábbiak szerint alakult az adózók száma:
Adónem
Építményadó
Telekadó
Kommunális adó
Idegenforgalmi adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Talajterhelési díj
Behajtásra átadott ügyek

Adóalanyok száma adónemenként, fő
Gyomaendrőd
Csárdaszállás
Hunya
2015.
2016.
2015.
2016.
2015.
2016.
1.476
1.529
107
104
----------424
-------------------------6.139
6.286
226
217
436
434
87
81
--------------------1.573
1.587
123
129
216
216
3.726
3.761
146
150
232
217
85
71
--------------------622
547
1
0
25
22

Az adótárgyak számának alakulása:
Adónem
Építményadó
Telekadó
Kommunális adó
Gépjárműadó

Adótárgyak száma adónemenként, db
Gyomaendrőd
Csárdaszállás
Hunya
2015.
2016.
2015.
2016.
2015.
2016.
1.668
1.783
113
114
----------503
-------------------------6.586
7.040
212
209
499
487
5.068
5.201
216
210
373
368

Adóbevételek alakulása:
ezerFt
Adónem
Építményadó
Telekadó
Kommunális adó
Idegenforgalmi adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó (40%)
Fölbérbead. jöv.adó

Gyomaendrőd
2015.
2016.
40.029
39.457
4.679
632
39.517
41.803
7.365
6.642
295.850
308.013
33.180
29.379
0
0
2

Csárdaszállás
2015.
2016.
4.793
2.500
----735
768
----17.616
33.520
2.007
1.552
0
0

Hunya
2015.
2016.
--------5.111
5.681
----23.188
18.533
3.575
3.278
0
0

Talajterhelési díj
Pótlék, bírság
Behajt. átadott adók
Összesen:

2.770
5.532
1.484
430.406

2.268
3.121
723
432.038

--310
6
25.467

--115
0
38.455

--147
20
32.041

--269
66
27.827

A helyi adóbevételek nagyságát legfőképp az iparűzési adóbevételek határozzák meg, ennek
az adónemnek a bevétele a Közös Önkormányzati Hivatal mindegyik településén mintegy 70
%-át adja az összes adóbevételnek, melynek nagyságát a településeken folyó
nagyberuházások nagymértékben befolyásolják.
E-ügyintézés:
Önkormányzatainknál az e-ügyintézés elsőként az adózással kapcsolatos ügyekben valósult
meg, 2016. évre szinte teljes körűen. Az adóbevallási, adatszolgáltatási és adatigénylési
kérelmek már nem csak papír alapon nyújthatóak be, hanem elektronikus úton, ügyfélkapun
keresztül is. Minden adónemben lehetőség van a bevallás benyújtására elektronikus úton is.
Ez folyamatos karbantartást igényel az évente változó bevallás nyomtatványok miatt, melyek
az önkormányzatok honlapjain elérhetők, innen letölthetők. Ügyfeleink egyre nagyobb
számban élnek ezzel a lehetőséggel. Csárdaszállás és Hunya esetében ez jellemzően az
iparűzési adóbevallás nyomtatvány elektronikus benyújtását jelentette, ami 2016-ban
Csárdaszállás esetében 29 db, Hunya esetében 58 db volt.
Az ügyfélkapun keresztül beérkezett bevallások, egyéb dokumentumok számának az
alakulása:
Irat fajtája

2015.

Építményadó bevallás
Magánszemélyek kommunális adója bevallás
Idegenforgalmi adóbevallás
Iparűzési adóbevallás
Iparűzési adó előleg-kiegészítésének bevallása
Változás bejelentés, bejelentkezés nyomtatvány
Adóigazolás kérelem
Összesen:

2016.

1
1
254
982
31
86
6
1.361

1
3
249
1.018
34
86
5
1.396

Mezőőri járulékkal kapcsolatos feladatok:
A mezei őrszolgálat működési költségeihez történő hozzájárulás céljából Csárdaszállás és
Gyomaendrőd településeken került bevezetésre a mezőőri járulék. A használói és a tulajdoni
változások átvezetése a nyilvántartott mintegy 13 ezer darab földrészlet esetében 2016-ban is
nagy mennyiségű feladatot jelentett az osztály dolgozói számára. A fizetési kötelezettségről a
kötelezettek határozattal kerültek értesítésre. Ez Gyomaendrőd esetében 4.500, Csárdaszállás
esetében 180 ügyfelet érintett.
Adó- és értékbizonyítvány, egyéb igazolások kiállításával kapcsolatos feladatok:
Az Adó Osztály végzi az adó- és értékbizonyítványok, a vagyoni igazolások, az
adóigazolások kiállítását. Az adó- és értékbizonyítványok kiállítása előtt helyszíni szemlére
kerül sor, erről jegyzőkönyv készül, mely alapján elkészül az ingatlan forgalmi értékének a
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meghatározása. Az adó- és értékbizonyítvány kiállítására főleg hagyatéki eljárás, végrehajtási
eljárás, gyámhatósági eljárás érdekében kerül sor. Az ügyek száma az alábbiak szerint alakult
2016-ban:
Adó- és értékbizonyítvány
Vagyoni igazolás
Adóigazolás

Gyomaendrőd
461
84
172

Csárdaszállás
25
1
4

Hunya
19
6
24

Az egyéb önkormányzati kintlévőség behajtásával kapcsolatos feladatok:
Az egyéb önkormányzati kintlévőségek Gyomaendrőd esetében az alábbiak szerint alakultak:
Kintlévőség fajtája
Hitelek
Közmű érdekeltségi hozzájárulások
Szociális rendszer keretében történő
visszafizetések
Visszavont támogatások

Állomány az év végén,
eFt
2015.
2016.
16.300
15.075
9.977
13.424

ebből hátralékos
állomány, eFt
2015.
2016.
9.223
9.163
9.977
9.758

11.846

11.479

11.846

11.479

9.800

9.800

9.800

9.800

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának jelentős összegű kintlévősége van, ami nagyon sok
(750-800 fő) ügyfelet érint. Ezen tartozások behajtása sokrétű, nagyszámú, aprólékos
feladatot igényel, ami sok esetben nem, vagy nem azonnal vezet eredményre. A végrehajtási
eljárás során felmerülő költségek jelentősek a tartozás nagyságához képest, a legtöbb esetben
a behajtás eredménytelensége mellett.
Hunya és Csárdaszállás Község önkormányzati egyéb kintlévősége nem jelentős, az
önkormányzati követelések teljesítése megtörténik.
A Közigazgatási Osztály 2016. évi munkájának bemutatása
A Közigazgatási Osztály feladat-ellátása igen sokrétű, az általuk ellátott feladatokat három
nagy csoportba sorolhatjuk:
-

hatósági feladatok ellátása – közvetlenül a város lakosságának kiszolgálása,
intézményirányítási feladatok ellátása, önkormányzati előterjesztések előkészítése –
képviselő-testület munkájának segítése,
a hivatal működését segítő feladatok ellátásával (iktató iroda, portaszolgálat,
személyzeti ügyek) az osztály hozzájárul a hivatal gördülékeny működéséhez.

Az Osztálynak a hunyai és csárdaszállási kirendeltségeken dolgozó munkatársakkal is
folyamatos együttműködést kellett kialakítani. Minden ügyintézőnek a saját területén együtt
kell dolgoznia a kirendeltségen dolgozókkal, ami lehetővé teszi a feladatok folyamatos
jogszabályok szerinti hatékony ellátását.
2016. január 1. napján az osztályhoz 1 fő fizikai dolgozó (portaszolgálat), 2 fő ügykezelő
(iktató iroda), 10 fő ügyintéző (osztályvezetővel együtt), összesen 13 fő tartozott. 2016-ban a
portaszolgálaton volt létszámmozgás, kolléganőnk nyugdíjba vonult, a státusz betöltésre
került. A Közigazgatási Osztály létszáma 2016. december 31. napján 13 fő, összetétele: 1 fő
fizikai dolgozó (portaszolgálat), 2 fő iktató iroda – ügyintézői státuszban: az iktatási feladatok
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mellett mindkét kolléganő ügyintézői feladatokat is ellát, 10 fő ügyintéző (osztályvezetővel
együtt).
2016-ban az Integrált ügyfélszolgálaton egy állandó ügyfélszolgálatos kolléganő látta el a
szociális és városüzemeltetési hatósági feladatokat. Helyettesítését az osztályon belül két fő
biztosította. Az Integrált Ügyfélszolgálaton 1 fő látta el a helyi adóval kapcsolatos hatósági
ügyintézést. Az ő helyettesítését az Adó osztályon dolgozó kollégák biztosították. Az Integrált
Ügyfélszolgálaton kapott helyett a közfoglalkoztatással kapcsolatos ügyintézés is. 2013.
január 1-jétől Gyomaendrődi Közös Önkormányzat Jegyzője, mint első fokú építésügyi
hatóság Gyomaendrőd, Dévaványa, Hunya, Csárdaszállás és Ecsegfalva településeken
rendelkezik illetékességgel. 2016-ban a jogszabályi környezetben nagyobb változás nem
történt, kihívást jelentett az építéshatóságon dolgozó ügyintézők számára a már bevezetett
ÉTDR folyamatos használata a rendszer túlterheltsége okán.
Az anyakönyvi igazgatás területén 2016-ban 1 fő ügyintéző látta el az anyakönyvi igazgatási
feladatokat (csatolt munkakörben, munkaköréhez tartozik az egyéb hirdetmények
kifüggesztése, talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés). Helyettesítését 2016-ban anyakönyvi
szakvizsgát tett, iktatást végző kolléganőnk látta el, aki a vizsga megszerzését követően
ügykezelői státuszból ügyintézői státuszba került átsorolásra. 1 fő hagyatéki ügyintéző
kapcsolt munkakörben látta el a lakásgazdálkodással, köztemetéssel, birtokvédelemmel
kapcsolatos feladatokat is. A földkifüggesztéssel kapcsolatos ügyek intézése leválasztásra
került az anyakönyvvezető munkakörétől, többszöri átszervezés után 2016-ban az iktatási
feladatokat végző kolléganő látja el e feladatot.
A szociális igazgatás területén az elmúlt évek során folyamatos volt a jogszabályi, hatásköri
változás. Ebben a folyamatosan változó jogszabályi környezetben önkormányzatunk mind a
jegyzői, mind a képviselő-testületi hatáskörben lévő természetbeni és pénzbeli ellátásokhoz
való hozzájutást folyamatosan biztosította. A szociális és gyermekvédelmi ellátások iránti
kérelmek elbírálásával 3 fő ügyintéző kapcsolt munkakörben látja el a szociális igazgatásból
adódó feladatokat. Egy fő állandó ügyfélszolgálati munkatársként csatolt munkakörben látja
el a feladatot. Két fő mentesült az ügyfélfogadás alól, egy fő végzi a nagy ügyfél és
ügyiratforgalmú támogatások feldolgozását (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kb. 600
fős ügyfélkör, lakásfenntartási támogatás kb. 800 fős ügyfélkör.). Egy fő ügyintéző csatolt
munkakörben látja el a lakásgazdálkodással összefüggő feladatokat, mindketten helyettesítik
az ügyfélszolgálatos kolléganőt. Elmondható, hogy egyre több család szorul rá az
önkormányzat eseti támogatására, szociális és anyagi körülményeik nem javulnak, illetve ezt
a helyzetet továbbrontja az, hogy az egyes ellátások jogosultsági feltételei folyamatosan
szigorodnak, az állam által biztosított szociális ellátásokból egyre többen esnek ki, így
megnövekedik az Önkormányzat szerepvállalása szociális területen.
Kereskedelmi igazgatás területén 2009 óta nem volt érdemi jogszabályváltozás. Ezen a
területen új üzlet nyitása sajnos nem jellemző, a meglévő üzletek módosítása fordul elő,
illetve üzemeltető váltás. A kereskedelmi igazgatás feladatait az ügyfélszolgálati
munkatársunk látta el, továbbá csatolt munkakörben ellátta katasztrófavédelmi referensi
feladatokat is. A feladat ellátása 2017. évben átszervezésre került, így a kereskedelmi
igazgatási, a földkifüggesztési feladatokat, valamint az ügyfélszolgálat állandó helyettesi
feladatait egy kolléga látja el. A katasztrófavédelmi referensi feladatok ellátása a személyzeti
ügyintézői munkakört ellátó kolléga munkakörébe lett beépítve.
Intézményirányítással kapcsolatos feladatokat 1 fő ügyintéző látta el. Az oktatási feladatok
(fenntartói irányítás) közül az óvodákkal kapcsolatos feladatok maradtak
önkormányzatunknál. A köznevelési intézmények fenntartását és az ahhoz kapcsolódó
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feladatok ellátását az állami intézményfenntartó központ helyi tankerülete biztosítja. 2017.
január 1. napjától a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok is állami
feladattá váltak. Az ügyintéző feladata közé tartozik:









a nemzeti köznevelésről szóló törvényből adódó önkormányzati feladatok ellátása,
a Képviselő-testület által fenntartott intézmények alapító okiratának felülvizsgálata,
nyilvántartása,
a Gyomaendrőd – Csárdaszállás - Hunya Kistérségi Óvoda és a Térségi Szociális
Gondozási Központ fenntartásával kapcsolatos döntések: közös társulási ülések
előkészítése, lezárása,
a kitűnő tanulók jutalmazásnak megszervezése, Jó tanuló, Jó sportoló díj odaítélésének
megszervezése,
közművelődési intézményekkel kapcsolattartás, beszámolók testülete elé terjesztése,
működésükkel kapcsolatos testületi döntések előkészítése,
Békés Megyéért Díj, Gyomaendrőd Díszpolgára, valamint a Gyomaendrődért
emlékplakett adományozásával kapcsolatos szervezési feladatok, Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának elismerő oklevelének adományozásával kapcsolatos szervezési
feladatok,
civil szervezetekkel kapcsolatos feladatok ellátása, sportszervezetekkel való
kapcsolattartás.

A személyzeti ügyek intézését 2 fő látta el, a feladat-ellátása közvetlen jegyzői, polgármesteri
irányítás alatt történik. A feladatkörbe beletartozik valamennyi önálló gazdasági szervezettel
nem rendelkező intézmény személyügyi feladatainak ellátása is.
A hivatal állandó változásban lévő jogszabályi környezetben végzi a munkáját, az osztály
belső átszervezése azt szolgálták az elmúlt évben is, hogy a feladatokat jogszabályszerűen az
ügyintézési határidőket betartva lássuk el. Azt látni kell, hogy ennél kevesebb létszámmal a
feladatot ellátni nem lehet.
A Pénzügyi Osztály 2016. évi munkájának bemutatása
2016. január 1-jén a Közös Hivatal pénzügyi osztályának létszáma 9 fő volt. Az osztály
dolgozóinak feladata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Önkormányzatok, a Nemzetiségi
Önkormányzatok, az Önkormányzati Társulás, a Közös Hivatal és az önálló gazdasági
szervezettel nem rendelkező intézmények költségvetési és egyéb pénzügyi, gazdálkodási
feladatainak ellátása, koordinálása, valamint az oktatási intézmények működtetésének
felügyelete. 2016. augusztus 1-jétől az oktatási vagyon működtetéséhez kapcsolódó
feladatokat ellátó kollégánk a közfoglalkoztatási irodába került áthelyezésre, így év végéig az
ehhez kapcsolódó feladatokat az osztály dolgozói látták el. A Közös Hivatal hunyai és
csárdaszállási kirendeltségein 2-2 fő látott el pénzügyi feladatokat Hunya és Csárdaszállás
Önkormányzatok vonatkozásában.
Az Osztály feladatai közé tartozik Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Gyomaendrőd,
Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulása, a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal, a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények – Határ Győző
Városi Könyvtár, Kállai Ferenc Kulturális Központ, Szent Antal Népház, Városi
Egészségügyi Intézmény, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda –, a
Nemzetiségi Önkormányzatok pénzügyi és költségvetési feladatainak végrehajtása, valamint
Csárdaszállás és Hunya Község Önkormányzatok gazdálkodásának koordinálása,
adatszolgáltatási feladatok teljesítése.
6

A 2016-os év egy olyan év volt az osztály életében, ahol már a 2014. évi nagy számviteli
változások letisztultak. Az osztály munkáját ugyanakkor nehezítette az 1 kolléga más
osztályra történő év közbeni áthelyezése, illetve 1 kollégánk 2016 szeptemberétől év végéig
tartó táppénzes állománya. A munkakörükhöz tartozó feladatokat túlmunkában tudtuk
elvégezni. Ezen nehézségek ellenére és elsősorban a kollégák szorgalmának, plusz
feladatokhoz való hozzáállásának, az egymás felé tanúsított toleranciájának köszönhetően
minden feladatot és adatszolgáltatást határidőben tudott teljesíteni mindhárom önkormányzat.
A Pénzügyi Osztály alapvető feladati közé tartozik :








a költségvetés tervezése, annak pénzügyi végrehajtása (beérkező és kimenő számlák
rögzítése, a számlák utalása, napi könyvelési feladatok elvégzése, házi pénztár
működtetése), zárszámadás elkészítése. A Képviselő-testület és a Magyar
Államkincstár felé adatszolgáltatás, beszámolók készítése, adóhatóság felé
adatszolgáltatás, az önkormányzat pályázataihoz szükség esetén adatok biztosítása
illetve támogatások elszámolásának végrehajtása, továbbá minden olyan feladat, ami a
költségvetéssel és annak végrehajtásával összefügg.
az önkormányzat valamennyi intézményének és gazdasági társaságának belső
ellenőrzését végző munkatársak munkájának segítése, koordinálása.
az önkormányzat rendelkezésére álló szabad forrás, megtakarítás kezelésének
koordinálása.
Feladataink közé tartozik a testületek munkájának segítése is. A Képviselő-testületeket
folyamatosan tájékoztatjuk a települések költségvetését érintő valamennyi változásról,
kezdve a költségvetési koncepcióval, majd az adott évre vonatkozó költségvetési
rendelettel, a rendeletet érintő előirányzat módosításokkal. Beszámolót készítünk az
adott év költségvetésének féléves, háromnegyed éves és éves végrehajtásáról, év
közben több alkalommal bemutatjuk az önkormányzatok gazdálkodásának alakulását,
az intézmények finanszírozási helyzetét, kitekintést nyújtunk az év végéig várható
hiány, illetve likviditás alakulásáról, összefoglaljuk és tájékoztatást nyújtunk a belső
és egyéb hatósági ellenőrzésekről.
az oktatási intézmények működtetése, a beszerzések lebonyolítása, az ehhez
kapcsolódó könyvelési feladatok végrehajtása, a feladatellátást érintő szerződések
karbantartása. Koordináló és közreműködő feladatokat láttunk el az oktatási
intézmények működtetési feladatainak 2017. január 1-jével az állam részére történő
átadásában.

A 2016. évi önkormányzati gazdálkodás értékelése
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának, Csárdaszállás és Hunya Községek
Önkormányzatának 2016. évi gazdálkodására – ez elmúlt évekhez hasonlóan – a stabilitás volt
jellemző. Finanszírozási és likviditási problémák se az önkormányzatoknál, se az
intézményeknél nem merültek fel. Gyomaendrőd Város, Csárdaszállás és Hunya Községek
Önkormányzata adóssággal nem rendelkezik.
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi gazdálkodásának bemutatása
A Közös Hivatal elismert hivatali létszáma 2016. évben 39,69 fő. Ebből a létszámból 36,95
főre nyújt az állam támogatást Gyomaendrőd vonatkozásában, 1,09 főt finanszíroz
Csárdaszállás esetében és 1,65 főt Hunya Községben. Gyomaendrődön 44 főre terveztünk
bérjellegű kiadást. Hunya és Csárdaszállás Önkormányzata vállalta a tényleges és a
finanszírozott létszám különbözetéből eredő kiegészítés biztosítását. Csárdaszállás 6.133 E Ft7

ot utalt át Gyomaendrőd önkormányzatának, Hunya Község Önkormányzata 3.124 E Ft-ot
adott át ezen feladathoz. 2016. év utolsó hónapjának települések közti elszámolására 2017.
évben került sor (Hunya 656 E Ft, Csárdaszállás 561 E Ft kiegészítést biztosított még a 2016.
évi feladatellátáshoz) a végleges kiadások és bevételek összegeinek ismeretében.
Gyomaendrőd a hivatal működési kiadásainak finanszírozására 182 millió Ft állami
támogatást, a bérkompenzáció finanszírozására 2,5 millió Ft-ot kapott. A Közös Hivatalnál
teljesült kiadások összege 228 millió Ft volt. A kiadások finanszírozásánál figyelembe kell
venni a hivatal 8,5 millió Ft összegű tárgyévi bevételét, illetve a két kistelepülés által
biztosított kiegészítés összegét (9,2 millió Ft). Így a hivatal működéséhez az előző évi
maradványból felhasznált támogatási összeg közel 26 millió Ft.
Az alábbi táblázatok összevontan mutatják a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
kiadásait és bevételeit, azaz tartalmazzák mindhárom telephely (Gyomaendrőd, Csárdaszállás
és Hunya) teljesült kiadásait és realizálódott bevételeit.
Adatok E Ft-ban
Telj / a mód.
ei. %-ban
97,23
98,06

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Műk.c.tám.ért.kiadás
és ÁH-on kívülre
peszk.átadás
Ellátottak pénzbeli
juttatása
Működési kiadás
Felhalmozási
kiadás
Kiadások
mindösszesen
Függő kiadás

139031
39972

143753
41279

139766
40480

41752
4572

50269
4572

41436
4572

82,43
100,00

0

150

123

82,00

225327
0

240023
3750

226377
1462

94,31
38,99

225327

243773

227839

93,46

A hivatalnál a személyi juttatásokra és a hozzá kapcsolódó járulékokra 180 millió Ft
került kifizetésre. Itt jelennek meg az építéshatósági, a kisegítő személyzet, a közterület
felügyelő és az igazgatási feladatokat ellátók bér és járulék költségei. Az igazgatási
kormányzati funkción belül külön bontáson és külön szervezetkódon jelennek meg a
kirendeltségeken (hunyai és csárdaszállási) dolgozó köztisztviselők. A felmerült dologi és
egyéb folyó kiadás összege 41 millió Ft volt.
A működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások teljesítési adatai között
jelenik meg a Zöldpark Kft. által végzett épülettakarításra havonta kifizetett 381 E Ft.
A jegyzői hatáskörbe tartozó segélykifizetések 123 E Ft összegben merültek fel.
A felhalmozási kiadások között 1.462 E Ft teljesült. Szükségessé vált az ESET biztonsági
szoftver megújítása, földkönyv és egyéb szoftver beszerzése, kis értékű informatikai eszközök
vásárlása, fénymásoló, akkumulátor, porszívó és szalagfüggöny vásárlása.
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Adatok E Ft-ban
Telj. / Mód. ei
%-ban
99,49

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Intézményi
működési bevétel
Műk.c.támért.bev.
Közhatalmi bev.
Felhalmozási
bevétel
Maradvány
igénybevétele
Irányító szervtől
kapott támogatás
Bevételek
összesen

264

1947

1937

0
260

3286
1650
1613

3259
1650
1613

99,18
100,00
100,00

59

59

100,00

224803

235218

219436

93,29

225327

243773

227954

93,51

A közhatalmi bevételeknél igazgatási szolgáltatási díjbevételek és bírságbevételek
realizálódtak. Az intézményi működési bevételek tartalmazzák az építéshatósági igazgatási
szolgáltatási díjbevételeket, továbbszámlázott bevételek összegét és kamatbevételeket. A
támogatásértékű működési bevételek között jelent meg a hunyai önkormányzat által a
közös hivatalnál jelentkező segélyek kifizetéséhez átadott támogatás összege, valamint a
választásokra leutalt támogatás összege. A felhalmozási bevételek között az Opel gépjármű,
valamint használt számítógépek és monitorok értékesítéséből származó bevételek
realizálódtak. Az önkormányzatok és a hivatal gazdálkodására 2016. évben is a stabilitás, a
jogszabályi előírások betartása volt jellemző.
Mind az osztály létszáma, mind a dolgozók szakmai hozzáértése tekintetében elmondhatom,
hogy a 2016-os év egy viszonylag stabil év volt, ami elengedhetetlen feltétele a pontos és
precíz feladatellátásnak. A folyamatosan változó jogszabályi környezetnek és az ehhez
igazodó adatszolgáltatási kötelezettségeknek, valamint az év minden hónapjában jelentkező
adatszolgáltatási határidőknek való megfelelés alapfeltétele a megfelelő létszámú és
szakmailag felkészült csapat. Közös Hivatalként három település gazdálkodásáért felelünk.
Ezt a munkát a létszámmozgások mellett a fizikai távolság is nagymértékben nehezíti. Az
ellenőrzésnek, a munkafolyamatba épített kontrollnak elengedhetetlen szerepe van, hiszen egy
esetleges hiba orvoslása utólag lehet, hogy lehetetlen vagy nagyon sok plusz energiát és időt
igényel. Kiszűrni, észrevenni egy adott hibát legkönnyebben akkor tudjuk, ha jelen vagyunk
az adott kifizetés, szerződés ellenjegyzésénél vagy egy adott számla rögzítésénél,
könyvelésénél. A csárdaszállási és hunyai pénzügyes kollégák igyekezete és a munkához való
hozzáállása mindenképpen pozitív, de az ők munkájukat is nehezíti, hogy egy felmerülő
probléma kapcsán nem tudnak azonnal és személyesen konzultálni, egy telefonos
segítségnyújtás viszont nem minden esetben tud eredményes lenni. A kistelepüléseken folyó
gazdálkodás koordinálásával így mindenképpen szükséges volt a hivatal székhelytelepülésén
kijelölni egy-egy személyt, akik igyekeznek a kirendeltségek munkáját maximálisan segíteni,
felügyelni, szakmai tapasztalatukat és tudásukat átadni, az adatszolgáltatásokat határidőben
teljesíteni. Nagyon fontos az egymás munkájának kölcsönös segítése, a bizalmon és
szakmaiságon alapuló munkakapcsolat, mely elengedhetetlen és szükséges feltétele a
felelősségteljes gazdálkodásnak.
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A Településfejlesztési Osztály 2016. évi munkájának bemutatása
A Településfejlesztési Osztály 2015-óta 4 fővel dolgozik, folyamatos együttműködésben a
Közös Önkormányzati Hivatal többi osztályával. Az osztály feladata elsősorban a pályázatok
felkutatása, összeállítása, és lebonyolítása, mely folyamatosan feladat elé állítja az osztály
dolgozóit. Az osztály dolgozói az önkormányzati pályázatok felkutatásában, benyújtásának
előkészítésében, előterjesztésében, egyeztetésében, megírásában, szerződés kötésében,
adatszolgáltatásában, hiánypótlásában, megvalósításában, beszerzési / közbeszerzési
eljárásaiban, elszámolásában, előrehaladási jelentéseiben, zárásában, ellenőrzésében,
fenntartásában és végső záró ellenőrzésében végig részt vesznek. Folyamatosan figyelik a
megjelenő pályázati felhívások, tervezetek publikált részleteit. Előzetes adatgyűjtést
végeznek. Csárdaszállás és Hunya települések tekintetében is keressük a támogatási
forrásokat és erre felhívjuk a kollégák figyelmét, illetve felajánljuk segítségünket.
2016-ban megjelentek a TOP-os források, valamint a Belügyminiszter által kiírt pályázati
források mellett nagyon sok EFOP-os pályázat is megjelent, melyek benyújtása összeállítása
komoly szakmai kihívást és igénybevételt jelentett. Az osztály feladatkörébe tartozik a
koncepciók, szerződések nyilvántartása is. 2016-ban a Településfejlesztési Osztály a
következő pályázatok benyújtását készítette elő:
1. TOP-1.1.1-15: A Gyomaendrődi Ipari Park infrastrukturális fejlesztése (Projekt
összköltsége: 469 402 413 Ft)
2. TOP-1.2.1-15 Fűzfás-zugi holtág turisztikai fejlesztése (Projekt összköltsége:
232 822 059 Ft)
3. TOP-1.1.3-15 Piackorszerűsítés Gyomaendrődön – a helyi gazdaságfejlesztési
megoldás (Projekt összköltsége: 58 568 226 Ft)
4. TOP-1.4.1-15 A gyermekellátási szolgáltatások minőségének fejlesztése a
Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda feladat ellátási helyein (Projekt
összköltsége: 194 270 131 Ft)
5. TOP-2.1.2-15 Gyomaendrőd gyomai városrész központjának rehabilitációja (Projekt
összköltsége: 499 057 540 Ft)
6. TOP-2.1.2-15 Gyomaendrőd endrődi városrész központjának rehabilitációja (Projekt
összköltsége: 199 570 365 Ft) A Projekt támogatásban részesült 2017-ben.
7. TOP-2.1.3-15: Belterületi vízrendezés IX. ütem Gyomaendrődön (Projekt
összköltsége: 243 516 472 Ft) A Projekt támogatásban részesült 2017-ben.
8. TOP-3.1.1-15 Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése Gyomaendrődön, a Kodály
Zoltán utca és a Hídfő utca között, valamint kerékpáros nyomvonal kialakítása a
Selyem úton (A Projekt összköltsége: 206 359 266 Ft)
9. TOP-3.2.1-15 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal komplex energetikai
felújítása (A Projekt összköltsége:184 226 285,- Ft) A Projekt támogatásban részesült
2017-ben.
10. TOP-3.2.1-15 Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola komplex energetikai felújítása (A
Projekt összköltsége:247 405 278,- Ft)
11. TOP-3.2.2-15 Napelempark megépítése Gyomaendrőd Város Önkormányzata
intézményrendszerének villamos energia ellátás biztosítására (A Projekt összköltsége:
91 593 797 Ft) A konstrukciót visszavonták.
12. TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Gyomaendrőd
endrődi településrészén (Projekt összköltsége: 60 000 000 Ft)
13. TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Gyomaendrőd
gyomai településrészén (Projekt összköltsége: 59 038 298 Ft)
14. TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése a Térségi Szociális Gondozási
Központban (Projekt összköltsége: 61 626 023 Ft)
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15. TOP-5.1.2.15 Helyi foglalkoztatási együttműködések (Projekt összköltsége:
300 000 000 Ft (konzorcium egészére vonatkozóan) A Projekt támogatásban részesült,
megkezdődött a projekt megvalósítása.
16. TOP-7.1.1-15 Gyomaendrődi helyi Közösség a települési kultúra fejlesztéséért
(Projekt összköltsége: 500 000 000 Ft) A Projekt 2017-ben 250 000 000,- Ft
támogatásban részesült.
17. VP-6-7.4.1.1-16 Öregszőlő településképének javítása, középület korszerűsítés (Projekt
összköltsége: 31 960 270 Ft)
18. Bethlen Gábor Alap 2016. évi pályázati felhívás
19. Kubinyi Ágoston program - „Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
enteriőr kiállításának megújítása és ehhez kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás
kidolgozása" (Az igényelt támogatás 4 000 000 Ft.) Az Emberi Erőforrás
Minisztériuma, 1 500 000 Ft-ot ítélt meg a program megvalósítására.
20. Önkormányzati fejlesztések 2016. (Elnyerhető támogatás: 49 852 140 Ft)
21. (GINOP 7.1.2) az „Aktív turisztikai hálózatok infrastrukturális fejlesztése” A projekt
támogatásban részesült, az Önkormányzatunkra vonatkozó programelemek
(Megállóhely kialakításának tervezési feladatai: 990 600 Ft, Megállóhely kivitelezési
feladatai: 11 430 000 Ft) A projekt támogatásban részesült.
22. Konyhafejlesztési pályázat 2016 (A projekt összköltsége: 33 403 402 Ft) A
Nemzetgazdasági Minisztérium a projektet 28 550 938 Ft támogatásban részesítette.
23. 2015. évi C. törvény 3. melléklet II.5. a) pont szerint közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás A Szent Antal Népház (alapítva: 2016. február 1.)
számára 1 707 000 Ft támogatást nyertünk, 1 500 000 Ft saját erő kötelező biztosítása
mellett.
24. EFOP-3.2.9-16„Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése a
Gyomaendrődi Járás intézményeiben” (A projekt összköltség: 36 169 300 Ft)
25. EFOP- 3.3.2-16 (A projekt összköltsége: 25 000 000 Ft)
26. „Bűnmegelőzési projektek megvalósítására” (A Projekt összköltsége: 8 565 425 Ft)
27. Kerékpárosbarát település 2016. cím A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által
hirdetett Kerékpárosbarát település 2016. cím elnyerése érdekében pályázatot
nyújtottunk be a Kerékpáros Magyarország Szövetséghez. Az elbírálás megtörtént, az
értesítés alapján idén is címbirtokosok lettünk.
A Településfejlesztési Osztály munkatársai közreműködtek a Csárdaszállás és Hunya
települések által benyújtott TOP pályázatok előkészítésében, összeállításába és benyújtásában.
1. TOP-1.4.1-15 Az óvodai nevelés feltételeinek minőségi fejlesztése a Csárdaszállási
Napraforgó Óvodában támogatói döntés nem érkezett.
2. TOP-3.1.1-15 A Gyomaendrőd – Csárdaszállás - Mezőberény önálló kerékpárút
Csárdaszállás közigazgatási területére eső szakaszának megépítése, támogatói döntés
nem érkezett
3. TOP-4.2.1-15 Szociális étkeztetéshez kapcsolódó konyha fejlesztése Hunyán, 2017ben a pályázat támogatásban részesült
A településfejlesztési osztály dolgozói által végzett egyéb tevékenységek
Változás bejelentések elkészítése, dokumentáció összeállítása rendszeres feladatunk. Amikor
a Képviselő-testület bármilyen olyan ügyben döntést hoz, mely helyszíne korábbi, fenntartási
időszakban lévő pályázatunkat érint, azt változás bejelentés formájában engedélyeztetni
szükséges az irányító hatóságokkal. Megvalósult vagy megvalósítás alatt álló pályázatainkat a
támogató hatóságok rendszeresen ellenőrzik. Az ellenőrzések alkalmával a szükséges
előírásokat, feltételeket teljesítettük. Projektfenntartási jelentések elkészítése – Az Európai
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Uniós támogatásból megvalósult projektek esetében a fenntartási időszak alatt évente Projekt
Fenntartási Jelentéseket kell készíteni. Ebben az évben a következő projektek vonatkozásában
készült el a jelentés, melyeket a Közreműködő Szervezetek elfogadtak.
1. Kerékpárút-hálózat fejlesztése
Gyomaendrődön,
a
közintézmények
biztonságosabb megközelíthetősége érdekében. (DAOP-3.1.2/A-09-20090008)
2. Infrastrukturális fejlesztések a fogyatékkal élők nappali ellátása érdekében
(DAOP-4.1.3/A-2008-0012)
3. Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Gyomaendrőd Város Önkormányzata
által fenntartott iskolákban (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0214)
4. Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Gyomaendrőd – Csárdaszállás - Hunya
Intézményi Társulás fenntartásában működő oktatási intézményekben (TIOP1.1.1-07/1-2008-0228)
5. Városi örökség megőrzése és korszerűsítése Gyomaendrődön (DAOP-5.1.2/B09-2009-0004)
6. Kompetencia alapú oktatás bevezetése felmenő rendszerben a gyomaendrődi
oktatási intézményekben (TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0129)
7. Alapszolgáltatásokat nyújtó gondozási egység infrastruktúrájának javítása,
szállító szolgáltatások biztonságának fejlesztése. (DAOP-4.1.3/A-11-20120044)
8. A Fejlesztési Osztály részt vett a Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése a
46-s sz. főút Csáraszállás-Mezőberény szakaszon c. pályázat ellenőrzésében. A
projekt Európai Uniós finanszírozású, a megvalósítás határideje 2015.
november 30. volt, majd 2015. december 21-ére módosult. A beruházás
megvalósult, az elszámolás ellenőrzése lezárult az ellenőrzésen megállapított
apró hiányosságok pótlása megtörtént, a kerékpárút tulajdonba vétel jelenleg is
folyamatban van, mivel a terület többszöri megosztása volt szükséges.
A Városüzemeltetési Osztály 2016. évi munkájának bemutatása
Az Osztály létszáma 2016-ban nem változott így 1 fő osztályvezető, 1 fő műszaki és
közbeszerzési ügyintéző, 1 fő környezetgazdálkodási ügyintéző, 1 fő jegyzőkönyvvezető, 1 fő
vagyongazdálkodási ügyintéző, 1 fő közterület felügyelő és 5 fő mezőőr látta el a
városüzemeltetési feladatokat.
Osztályvezető feladata:










Helyi járatú autóbusz közlekedéssel kapcsolatos feladatok ellátása
Közutak üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása
Belvízvédekezés
Viziközmű szolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása
Közművekkel kapcsolatos ügyintézés
Önkormányzati ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása
Magas és mélyépítési beruházások felügyelete
TOP pályázatok műszaki előkészítése
Önkormányzati beruházások lebonyolításában való közreműködés

Környezetgazdálkodási ügyintéző látja el a következő feladatokat:


Fakivágási kérelmek elbírálása, engedélyezés
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Elsőfokú környezetvédelmi eljárások ügyintézése
Állattartással kapcsolatos lakossági ügyek, panaszok intézése
Hulladékszállítással kapcsolatos kérelmek vizsgálata
Zöldfelületi nyilvántartás, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás
Szúnyoggyérítéssel kapcsolatos feladatok ellátása
Játszótér üzemeltetés
Zöldfelület gazdálkodás
Ebek nyilvántartása
Közterület-felügyelet és mezőőri szolgálat felügyelete

2016 év végén a feladatokat ellátó ügyintéző jogviszonya áthelyezéssel megszűnt. Jelenleg
nehézséget okoz, hogy a létszámhiány pótlását milyen módon lehet orvosolni. Az Osztályon
dolgozó kollégák 2017. elején helyettesítés keretében látták el a többletfeladatot, és jelenleg is
folyamatban van az állás betöltésére kiírt pályázat elbírálása. Ennél a munkakörnél egyfajta
kettőség jelenik meg, hiszen a feladatot ellátó kolléga ellát törvény által meghatározott
államigazgatási feladatokat, önkormányzati hatósági feladatokat, valamint egyéb
városüzemeltetési feladatokat is, mely nehezíti a feladatok hatékony ellátását.
A Városüzemeltetési Osztály állandó változásban lévő jogszabályi környezetben végzi a
munkáját, az osztály belső átszervezése azt szolgálták az elmúlt évben is, hogy a feladatokat
jogszabályszerűen az ügyintézési határidőket betartva lássuk el. Azt látni kell, hogy ennél
kevesebb létszámmal a feladatot ellátni nem lehet, azonban ez a létszám csak a
legszükségesebb és a jogszabály által kötelezően előírt feladatok végrehajtására elegendő. A
feladat hatékony ellátása a jelenlegi létszámmal gondot okoz.
Műszaki ügyintéző feladati közé tartozik:







Magasépítési beruházások lebonyolítása
Közbeszerzési szakértői feladatok ellátása - Az Önkormányzat által lefolytatott
eljárások teljes körű előkészítése az éves közbeszerzési terv szerint (ajánlattételi
felhívás és dokumentáció elkészítése, teljes adminisztráció, kötelező
adatszolgáltatások és statisztikák elkészítése). 2017-ben erre a feladatra külön
megállapodást kötött az Önkormányzat, így az osztálynál a beszerzések
összehangolása, adminisztratív feladatok ellátása, előterjesztések előkészítése műszaki
dokumentáció előkészítése maradt.
Ivóvíz beruházás felügyelete
Hulladékgazdálkodási beruházás felügyelete
Hulladékgazdálkodással kapcsolatos helyi rendeletek előkészítése

Jegyzőkönyvvezető feladatai:




A Városfenntartó, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsági és a Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai és Ellenőrző Bizottsági ülések előkészítése, jegyzőkönyveinek
vezetése, kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése
Ebek nyilvántartása
Városüzemeltetési osztály adminisztrációs feladatainak segítése

Vagyongazdálkodási ügyintéző feladati:


Gyomaendrőd – Csárdaszálás – Hunya önkormányzati ingatlan adásvételeihez
kapcsolódó értékbecslések elkészítése
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Önkormányzati ingatlan vagyon nyilvántartása, kataszteri nyilvántartás kezelése
Ingatlan bérleti, eladási és vásárlási ügyek előkészítése és lefolytatása
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal való kapcsolattartás

Közterület‐felügyelet - Mezőőri szolgálat
A közterület felügyelet létszáma 1fő, melynek munkáját 1fő településőri feladatokat ellátó
közfoglalkoztatott segíti. A mezőőri szolgálat munkavégzésében változás nem történt,
továbbra is 5 fő látja el a tevékenységet, melyről a beszámoló korábban beterjesztésre került.
Jelentősebb ügyek, beruházások:












Közbeszerzések előkészítése, koordinálása
Külterületi kerékpárút engedélyeztetése
Szúnyoggyérítés
Útépítések és felújítások
Ivóvíz minőség javító program és rekonstrukciók
KEOP hulladékgazdálkodási projektek
Top pályázatok műszaki előkészítése, tervezés koordinálás
Oktatási intézmények vagyonátadása
Közvilágítás fejlesztés
Öregszőlői földút stabilizáció
Villamos energia és földgáz beszerzés
A Titkárság 2016. évi munkájának bemutatása

A Titkárságnak legfontosabb feladata a tisztségviselők munkájának kiszolgálása, a testületi
működés szervezése, a helyi jogalkotási munka összehangolása, a választási feladatok
irányítása, sajtó és lakossági kapcsolatok szervezése, a nyilvánosság biztosítása és az
informatikai, igazgatás korszerűsítési törekvések gyakorlati megvalósítása.
A feladatot 6 fő látja el. A Titkárságon dolgozó munkatársak az önkormányzat tisztségviselői,
a képviselők, bizottsági tagok, a kollégák munkájához kapcsolódó döntés- előkészítő és
döntés végrehajtási tevékenységet segítik, a döntéshozók és a települések lakói között a
folyamatos kapcsolattartást támogatják, ezzel elősegítve a helyi közösségeket érintő ügyek
megfelelő ellátását.
2016‐ban a Titkárság munkájának gerincét a folyamatos testületi és tisztségviselői
tevékenység szervezése mellett képezte. Az átlagban kétheti rendszerességgel ismétlődő
ülések (a bizottságoktól, a nemzetiségi önkormányzaton át a képviselő‐testületig) rendkívüli
adminisztrációs terhet rónak az előkészítő és nyilvántartást vezetőmunkatársak számára. Az
adminisztrációs feladatokon túl a jegyző és az aljegyző feladatai közé tartozik az
előterjesztések előzetes jogi kontrollja, a képviselő-testületek és a bizottságok elé kerülő
előterjesztések előkészítésének szakmai összehangolása is. A csatolt statisztikákból is látszik,
hogy sok száz oldalnyi iromány átnézése, majd annak egységes előterjesztésekké alakítása,
majd az üléseket követő dokumentálása tartozik a Titkárságon dolgozók feladati közé.
Mind a helyi jogalkotásban, azok kihirdetésében és hatályosításában, az ülések
dokumentálásában és az elektronikus felügyeleti rendszerbe továbbításában tartani kell az
időhatárokat. A Nemzeti Jogszabálytár és annak Törvényességi Felügyeleti felületén kell a
helyi rendeleteket a kihirdetésüket követő 3 napon belül a hatályos időállapotukkal publikálni,
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illetve a testületi jegyzőkönyveket 15 napon belül feltölteni. A folyamatos ülésezés mellett az
előkészítés és záró mozzanatok egybemosódnak, melyek gyakran fejtenek ki negatív hatást az
írásmunkák színvonalára, a testületek munkájának koordinálásában.
Az önkormányzat 2003-ban a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács pályázatán nyert
összegből vásárolta meg azt a nagyteljesítményű HP Proliant ML 370 jelű szerverét, amely az
addigi önkormányzati informatikai infrastruktúra legkorszerűbb eszköze lett és a legtöbb
szolgáltatást is nyújtotta. A szerver számítógép nemcsak a hivatali alkalmazások futtatására és
adatok tárolására volt méretezve, hanem egy nagykiterjedésű városi hálózat segítségével korai
ASP szolgáltatást nyújtott a POLISZ Integrált Pénzügyi Rendszer elérésével az
önkormányzati intézmények részére. 2016 nyarára azonban az eszköz nemcsak fizikailag
avult el, de megszűnt az operációs rendszerének a támogatása is, illetve alkalmatlan volt már
a korszerű informatikai megoldások biztosítására.
A gyomaendrődi önkormányzat saját forrásból biztosította a központi hivatal új kiszolgáló
számítógépeit. A kilencedik generációs HP ProLiant ML370-es szerver virtualizációs rétegen
biztosítja a változatos igényeknek megfelelő operációs rendszereket és az azokon futó
alkalmazás szolgáltatásokat. A virtuális szerverek valós idejű adatmentését a HP ProLiant
ML30-as jelű backup szerver biztosítja.
A községi önkormányzatok forrást biztosítottak a kirendeltségek korszerűbb hálózati
megoldásának megteremtéséhez. Az aktív elosztó eszközök rack szekrényekben kerültek
elhelyezésre, melyhez a helyi hálózat kábelvégződései rendezett és áttekinthető módon
kerültek végződtetésre. Ezekben kerültek elhelyezésre továbbá a DELL SonicWall tűzfal
védelmi rendszer eszközei is. A három önkormányzat közös beruházásában épült védelmi
rendszer egyrészt külső határvédelmet biztosít össz hivatali szinten, másrészt az egyes
önkormányzati hivatali egységeknek külön-külön belső határvédelmet is biztosít. A korszerű
tűzfal megoldás egy hatékony vírus védelemmel együtt biztosítja azt a logikai védelmi szintet,
amelyet az információbiztonsági törvény az önkormányzatok számára előír. További előnye a
rendszernek, hogy egyéni és csoportos eljárásrendek (policy) segítségével az internetes
tartalmak elérése szabályozható, csökkentve az erőforrások pazarlását és növelve a külső
behatolás elleni védelmi szintet. A dedikált tűzfal technológia további fontos szolgáltatása
még, hogy a gyomaendrődi, csárdaszállási és hunyai hivatalok logikailag egy egységet
képeznek, így a községi munkaállomások is úgy érik el a központi kiszolgáló alkalmazásait és
erőforrásait, mintha azok a gyomaendrődi hivatalban lennének. Ez által tovább javítható a
csoportmunka támogatás, az információk megosztása. További előny még, hogy a beépített
VPN szolgáltatás révén megvalósítható a távfelügyelet és a távmunka is. Az arra
feljogosítottak bárhonnan elérhetik a hivatali információs rendszert.
A gyomaendrődi hivatalba két nagyteljesítményű multifunkciós eszköz került még
beszerzésre. Az építéshatóságon a jogszabályi követelményeknek megfelelő szkennelési
módot, míg a titkárságra az esztétikus papíralapú kiadványok előállítását támogató gép került
beüzemelésre.
A szoftver beszerzések között a kiadvány tervező programok mellett a helyi adózást és
vagyongazdálkodást támogató földkönyv beszerzése említhető meg.
A gyomaendrődi önkormányzat anyagi támogatásával az elmúlt évben indult el a helyi
gazdaságot segítő helyi szaki portál. A szolgáltatók és fogyasztók ’egymásra találását’
elősegítő internetes információs felület a http://gyomaendrod.helyiszaki.hu/ címen érhető el.
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Szintén az elmúlt évben kezdődött meg a közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítésének
tervezése. A költségvetésben biztosított forrásból beszerzésre került az adatgyűjtő szerver, az
adatátviteli rendszer antennái és a megfigyelési pontok kamerái, szerelvényei. Előkészítettük
a megfigyelési pontok elektromos ellátását is. A rendszer konkrét megvalósítása és üzembe
helyezése a napokban fejeződik be.
2016. október 2-án országos népszavazásra került sor. A népszavazás előkészítését a hatályos
jogszabályok alapján a Nemzeti Választási Iroda szakmai irányítása mellett készítettük elő. A
választási szervek közül helyben kizárólag a választási iroda működött, amelynek munkatársai
hibátlanul, rendkívüli esemény nélkül hajtották végre a népszavazási feladatokat.
A választásokhoz kapcsolható esemény volt még 2016-ban a képviselő-testületben
bekövetkezett személyi változás. Fülöp István halála folytán megüresedett képviselői helyre
Véháné Szedlák Ildikó kapott mandátumot a Helyi Választási Bizottságtól.
A kiemelt kampány feladatok közül ki kell emelni a Központi Címnyilvántartási Rendszer
indításához kapcsolódó címtisztítási és cím felülvizsgálati feladatokat. Ennek keretében
mindhárom településen a jegyzői címnyilvántartás valamennyi közterületi címelemét össze
kellet vetni az ingatlan nyilvántartás adataival. Ahol szükséges volt ott le kellett folytatni az
egyeztetési eljárást vagy adott esetben közterületi elnevezést kellett kezdeményezni, illetve
cím megállapítást kellett végrehajtani.
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltsége 2016. évi
munkájának bemutatása
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltsége a 2016. évben
feladatát változatlan létszámmal látta el. A kirendeltség vezetését a jegyző látja el. 2016.
december hónapban személyi változás történt, 1 dolgozó nyugdíjba vonulása miatt új dolgozó
került felvételre, ügyintézői munkakörbe. A hivatal dolgozói létszám 3 fő, mind három
dolgozó középfokú végzettséggel, ügyintézői munkakört lát el. A köztisztviselők
rendelkeznek a vonatkozó törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott iskolai
végzettséggel, illetőleg közigazgatási alapvizsgával, vagy azok megszerzése folyamatban van.
A hivatal köztisztviselői csak részben rendelkeznek a munkakörük ellátásához szükséges
iskolai és szakmai végzettséggel, ezért a köztisztviselők számára további képzéseken való
részvétel kötelező, melynek alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a munkakörökhöz
igazodó minősített e-learning képzéseken vettek részt a kollégák.
Az önkormányzati létszám 1 fő polgármester, 4 fő képviselő, 2 fő közalkalmazott, valamint a
közfoglalkoztatási létszám havonta átlagosan 33 fő. Elmondható, hogy a hivatal feladataihoz
az ügyintézői létszám elegendő, de egyben szükséges is ahhoz, hogy továbbra is jó
színvonalon tudja végezni szakmai munkáját. A hivatal feladata az önkormányzat
működésének segítése, az államigazgatási ügyek döntésre való szakszerű előkészítése és a
döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Az önkormányzat feladatmutatók
alapján kap támogatást a falugondnoki szolgálat működtetéséhez és a mezőőri szolgálat
tevékenységéhez. A mezőőri jelentések alapján az utóbbi évek állandó jelenléte miatt a
bűncselekmények száma visszaesett. A falugondnoki szolgáltatással a településen élő
embereknek javult az ellátása.
Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. A
rendelkezésre álló bevételei biztosították a feladat ellátásához szükséges forrást, az évek során
felhalmozódott tartalékból finanszírozni tudta a fejlesztéseket, beruházásokat. A hivatalban a
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munkavégzés tárgyi feltételei is biztosítottak. A munkavégzéshez szükséges számítástechnikai
eszközök és egyéb irodatechnikai gépek a hivatal rendelkezésére állnak, valamint a munkákat
megkönnyítő számítástechnikai programok: könyvelőprogram, iktatóprogram, hatósági
nyilvántartások.
A Csárdaszállási Kirendeltségen dolgozók a lakossági ügyintézést 2016. évbe is maximálisan
ellátták, törekedtek az ügyfélbarát ügyintézésre, az ügyintézés színvonala jó. A kirendeltségen
az ügyfélfogadás gyakorlatilag folyamatos. A helyi ügyintézés a lakosság és a helyi
vállalkozók munkáját segíti. Az adóbevallási, adatszolgáltatási és adatigénylési kérelmek,
nyomtatványok az adóügyintézésnél már nem csak papír alapon nyújthatóak be, hanem
elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül is. Az önkormányzatok honlapjain elérhetők, innen
letölthetők. Ügyfeleink egyre nagyobb számban élnek ezzel a lehetőséggel.
A Járási Hivatal munkatársa a hivatal emeleti helyiségében csütörtök délelőtt tart
ügyfélfogadást.
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltsége 2016. évi
munkájának bemutatása
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltsége a 2016. évben
feladatát változatlan létszámmal látta el, a hivatal dolgozói létszáma 3 fő. Az önkormányzati
létszám 1 fő főállású polgármester, 4 fő képviselő, 4 fő közalkalmazott, valamint a
közfoglalkoztatási létszám havonta átlagosan 23 fő.
Hunya Község Önkormányzata 2016. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. A
rendelkezésre álló bevételei, az előző évi maradvány és a realizálódott helyi adók biztosították
a feladat ellátásához szükséges forrást. A munkavégzéshez szükséges számítástechnikai
eszközök és egyéb irodatechnikai gépek a hivatal rendelkezésére állnak, valamint a munkákat
megkönnyítő számítástechnikai programok: könyvelőprogram, iktatóprogram, hatósági
nyilvántartások.
A Hunyai Kirendeltségen dolgozók a lakossági ügyintézést 2016. évbe is maximálisan
ellátták, törekedtek az ügyfélbarát ügyintézésre, az ügyintézés színvonala jó. A kirendeltségen
az ügyfélfogadás folyamatos. A helyi ügyintézés a lakosság és a helyi vállalkozók munkáját
segíti. A Járási Hivatal munkatársa a hivatal emeleti helyiségében csütörtökön tart
ügyfélfogadást.
Vezetői összefoglaló
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Adó Osztálya részéről 2016. évben
mindhárom önkormányzat esetében teljesültek az elvárt bevételek. A helyi adórendeletek
felülvizsgálata után, azok módosításával 2016. január 1-től mindhárom önkormányzat helyi
adórendelete megfelel a magasabb szintű jogszabályok általi szabályozásnak, egyszerűbbek,
átláthatóbbak lettek a helyi adók szabályai. Megoldandó problémák:
 Az adóhátralékok behajtását mindhárom település esetében 1-1 fő ügyintéző látja el
egyéb feladatai mellett. Gyomaendrődön az egyéb önkormányzati hátralékos
követelések behajtási feladatai viszont továbbra is ellátatlanok voltak 2016-ban, mivel
az erre a feladatra kapott, fél munkaidőben dolgozó ügyintéző elkerült az osztályról,
más hivatali feladatainak ellátása miatt. Az osztály jelenlegi létszámával ennek a
feladatnak az elvégzése nem megoldható. Mindhárom önkormányzat esetében jelentős
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adóhátralékok halmozódtak fel, miközben az adótartozások végrehajtásához való jog
az eddigi öt évről négy évre csökkent.
2016-ban adóellenőrzés az ügyintézők éves munkája során történt csak, adóellenőrök
alkalmazására, az előző évektől eltérően nem került sor. Ezen feladatok elvégzésének
az elmaradása jelentős bevételkiesést eredményez, amit jól mutat az idegenforgalmi
adóbevétel csökkenése, mely 2014. évhez képest közel kétmillió forint, 2015. évhez
képest közel egymillió forint volt. Az egyéb területeken elvégzett ellenőrzések
eredményei is azt mutatják, hogy bármely területen végzett ellenőrzés jelentős
hiányokat tár fel, plusz adóbevételekhez juttatva önkormányzatunkat.
A behajtási tevékenységet, az ellenőrzést mindhárom önkormányzat esetében fokozni
kell. Az adóvégrehajtás, az adóellenőrzés aprólékos, szabályszerű, folyamatos munkát
igényel, amire sajnos a napi munka, az ügyfelek kiszolgálása, a határidők betartása
mellett egyre kevesebb ideje jut adóhatóságunknak. Ezen feladatok elvégzésére
mindenképpen megoldást kell találni, mivel önkormányzataink így jelentős bevételtől
esnek el.

A közigazgatási osztály szerteágazó feladatot lát el. A hatósági feladatok ellátása, az
intézmény-irányítással, közművelődéssel, sporttal kapcsolatos önkormányzati döntés
előkészítés mellett éppúgy feladata a hivatal mindennapi ügyviteli működésének segítése is.
Az osztály által ellátott számos feladat jogszabályi környezete változott az elmúlt évben, vagy
anyagi jogszabály módosítással, vagy új elektronikus program, rendszer bevezetésével. Az
elmúlt évekre visszatekintve leszögezhetjük, hogy átalakul a közigazgatási feladat-ellátás,
erősödő tendencia, hogy egy-egy ügyintéző több munkaterületet lát el, mely munkavégzés
szélesebb látókört igényel, míg a folyamatosan változó jogszabályi környezet miatt fontos a
megújulni tudás is.
A 2016-os év egy olyan év volt a Pénzügyi Osztály életében, ahol alapvető számvitelt érintő
jogszabályi változások nem voltak, ugyanakkor az osztály munkáját nehezítette 1 kolléga
hosszan tartó betegsége, továbbá 1 kolléga hivatalon belüli áthelyezése más munkakörbe. A
kollégák szorgalmának, plusz feladatokhoz való hozzáállásának, egymás felé tanúsított
toleranciájának köszönhetően minden feladatot és adatszolgáltatást határidőben tudott
teljesíteni mindhárom önkormányzat. Gyomaendrőd Város, valamint Csárdaszállás és Hunya
Községek Önkormányzatainak 2016. évi gazdálkodására – ez elmúlt évekhez hasonlóan – a
stabilitás volt jellemző. Finanszírozási és likviditási problémák se az önkormányzatoknál, se
az önkormányzatok intézményeinél nem merültek fel. Gyomaendrőd Város Önkormányzata,
Csárdaszállás és Hunya Község Önkormányzata adóssággal nem rendelkezik.
2016-ban a Fejlesztési Osztály számára a megjelenő és folyamatosan módosuló TOP - os
pályázatok benyújtása jelentett jelentős kihívást. Az osztály dolgozói az önkormányzati
pályázatok felkutatásában, benyújtásának előkészítésében, előterjesztésében, egyeztetésében,
megírásában, szerződés kötésében, adatszolgáltatásában, hiánypótlásában, megvalósításában,
beszerzési / közbeszerzési eljárásaiban, elszámolásában, előrehaladási jelentéseiben,
zárásában, ellenőrzésében, fenntartásában és végső záró ellenőrzésében végig részt vesznek.
Folyamatosan figyelik a megjelenő pályázati felhívások, tervezetek publikált részleteit.
Előzetes adatgyűjtést végeznek. Csárdaszállás és Hunya települések tekintetében is keressük a
támogatási forrásokat és erre felhívjuk a kollégák figyelmét, illetve felajánljuk segítségünket.
A Városüzemeltetési Osztálynak 2016. év legjelentősebb feladata a TOP projektek
előkészítése, a közbeszerzések lefolytatása és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos projektek
koordinálása volt, mely jelentős energiát vont el a városüzemeltetési feladatoktól. A személyi
feltételekben 2016 decemberében jelentős változás történt, mivel a közbeszerzési feladatokat
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is ellátó műszaki ügyintéző munkaviszonya áthelyezéssel megszűnt, de hivatalon belüli
átszervezéssel a feladatkör szintet teljes egészében betöltésre került. 2017. márciusában az
osztály létszáma ismét csökkent a környezetgazdálkodási ügyintéző munkaviszonyának
megszűnése miatt. A pozíció betöltése jelenleg is folyamatban van.
A Hivatalt alapító községi önkormányzatok közigazgatási területén állandó hivatali
kirendeltségek működnek. Az Mötv. 85. § (9) bekezdése szerint a közös önkormányzati
hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő‐testületei megállapodhatnak abban, hogy a nem
hivatali székhely településeken az ügyfélfogadás a közös önkormányzati hivatal által
létrehozott, állandó vagy ideiglenes jelleggel működő kirendeltség vagy ügyfélszolgálati
megbízott személyén keresztül, informatikai hálózat alkalmazásával történjen. Annak
ellenére, hogy az ügyintézéshez rendelkezésre áll az informatikai hálózat és központi szoftver
ellátottság is, a községi önkormányzatok többlet anyagiakat is felvállaltak, hogy alakossági
kapcsolatok, a helyben ellátott személyes ügyintézés érdekében legalább 3 köztisztviselő
álljon a lakosság rendelkezésére. Ez a létszám a munkateher optimálisabb elosztása mellett
indokolt a folyamatos ügyfélszolgálat biztosítása és a helyettesítések megszervezése miatt is.
Mint általában a Hivatal egészére a kirendeltségek dolgozóira is többlet terhet rótt a feladatok
mennyiségének folyamatos növekedése, az igazgatási tevékenységnek a folyamatosan változó
jogszabályi környezethez igazítása.
Az elmúlt év tevékenységét a képviselő‐testületek, azok bizottságai, társulása és a nemzetiségi
önkormányzatok folyamatos és zavartalan működésének kiszolgálása, a hatósági és a
fentiekben ismertetett szakterületi közigazgatási tennivaló mellett egy sor kampányszerű
munkateher is meghatározta a Hivatal tevékenységek mértékét. Az önkormányzati
intézmények működése során folyamatosan monitorozni kellett a gazdasági folyamatokat is.
Összegzés:
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal rendkívül komplex, szerteágazó munkát
végez. Önkormányzati és államigazgatási (ezen belül települési jegyzői és járásszékhely
települési jegyzői hatáskörbe tartozó) ügyeket készít elő döntésre, közreműködik azok
végrehajtásában. Működését a központi és helyi jogszabályok, a képviselő-testületi, bizottsági
döntések, a belső utasítások és szabályzatok jelentősen meghatározzák. Közös Hivatalként
három település munkaszervezeti feladatait látja el. Ezt a munkát a létszámmozgások mellett
a fizikai távolság is nagymértékben nehezíti. Az ellenőrzésnek, a munkafolyamatba épített
kontrollnak, a munkához való hozzáállásnak fontos szerepe van a mindennapi munkavégzés
során. A jövőben arra kell törekedni, hogy a Hivatalban dolgozók egymás munkáját
kölcsönösen segítsék, és megvalósuljon a Közös Önkormányzati Hivatal egysége is.
Gyomaendrőd, 2017. augusztus 18.

dr. Uhrin Anna sk.
jegyző
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MELLÉKLETEK
2016. ÉVI
LÉTSZÁMVÁLTOZÁSOK
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
2016.01.01
44
ebből GYES (1 fő)

Gyomaendrőd

ebből fizikai (2 fő)

köztisztviselők
Csárdaszállás
Hunya
összesen:

3
3
50

2016.12.31
46
ebből GYES (1
fő)
ebből fizikai (2
fő)
4
3
53

Változások év közben:

Köztisztviselő

változás
Megszűnt
jogviszony
Nyugdíj miatt
megszűnt
jogviszony
Új kinevezés

név
Hajdú Józsefné
Szmolár Eszter

dátum
2016.03.11
2016.12.31

Shwalm Mártonné

2016.01.22

Oltyán Lajosné
Pázsitné Vrabovszki Judit
(Csárdaszállás)

2016.12.01

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
2016.01.01
köztisztviselő
polgármester
mezőőrök
közalkalmazott
intézménytől átvett
- GYES-en
közmunkaprogram
munkaszerződéses
iroda
összesen:

2016.12.15

2016.12.31
1
5

1
5

1

1

5

4

12

11

Változások év közben:
változás
Megszűnt
Munkaszerződéses
jogviszony

név
Farkas Kitti
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dátum
2016.08.16

ÜGYFÉLFORGALOM BEMUTATÁSA
Ügyfélforgalom bemutatása
Napi és havi bontásban:

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
szeptember
Október
November
December
Összesen
napi átlag
ügyfélforgalom
Havi átlag
ügyfélforgalom

2015
2016
Ügyfélfogadási Ügyfélforgalo
Ügyfélfogadási Ügyfélforgalo
napok száma
m
napok száma
m
13
1379
12
1463
12
1444
13
1558
13
1661
12
1595
12
1142
13
1255
11
1225
12
1148
13
1170
13
1169
13
1176
12
1037
13
1144
14
1455
13
1447
13
1223
12
1135
13
1250
13
1257
13
1130
10
1116
10
669
148
15276
150
14952
103
100
1273
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2013. január 1. napjától az integrált ügyfélszolgálatot 59.344 fő ügyfél kereste fel.
Az alábbi táblázat 2003. évtől mutatja be az ügyiratforgalom változását Gyomaendrődön:
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Főszám
22 270
24 163
22 774
23 566
19 717
21 928
22 915
20 265
21 909
21 304
16 992
14420
13312
13083

Alszám
49 581
50 059
45 959
50 266
45 732
50 622
59 992
66 764
68 203
62 914
43 628
45077
39988
42290

Gyűjtő
11 706
9 230
2 038
6 806
1 132
4 307
-

A 2015. és 2016. év ügyiratforgalmi statisztikájának összehasonlítása:
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Összesen
83 557
83 452
70 771
80 638
66 581
76 857
82 902
87 029
90 112
84 218
60 620
59497
53300
55373

2015
Önkormányza FőAlÖsszes
-tok/szervezeti szám
szám
egységek
Csárdaszállás
439
1631
2070
Hunya
541
1640
2181
Adó O.
5133 10485
15618
Közigazgatási
5117 14563
19680
O.
Pénzügyi O.
295
1757
2052
Városüzemelt
1093
4427
5520
etési
Településfejle
39
331
370
sztési
Közmunka
583
4605
5188
Titkárság
72
549
621
összesen
13312 39988
53300

2016
Szervezeti
egységek

Főszám

Csárdaszállás
Hunya
Adó O.
Közigazgatási
O.
Pénzügyi O.
Városüzemelt
etési
Településfejle
sztési
Közmunka
Titkárság
összesen

Alszám

Összes

407
495
5346
4983

2143
1414
13608
14208

2550
1909
18954
19191

120
967

1220
3261

1340
4228

86

609

695

609
70
13083

4812
974
42249

5421
1044
55332

Az alábbi táblázat az egy köztisztviselőre jutó ügyiratszámot mutatja be:
2015
Önkormányza Köztisz Ügyirat Egy
-tok/szervezeti tviselői -szám - köztiszt
egységek
létszám Főszá
m
viselőre
jutó
ügyiratszám
Csárdaszállás
3
439
146
Hunya
3
541
180
Gyomaendrőd
44 12.332
280
Összesen:
50 13.312
266

2016
Köztisz Ügyirat Egy
tviselői -szám - köztisztlétszám Főszá
viselőre
m
jutó
ügyiratszám

Szervezeti
egységek

Csárdaszállás
Hunya
Gyomaendrőd
Összesen

3
3
44
50

407
495
12181
13083

136
165
276
262

A KÉPVISELŐ-TESTÜLETEK ÉS A BIZOTTSÁGOK MUNKÁJÁNAK
ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA (2016.)

Jegyzőkönyv
Ülések száma

Hozott
határozatok
száma

Rendeletek
száma

Egy ülés átlag
időtartama

oldalszáma
összesen

soros

soron
kívüli

soros

Képviselő-testületek

22

Napirendi
Előterjesztések
oldalszáma

soron
kívüli

pontok
száma

Gyomaendrőd
város Képviselőtestülete

24

8

629

33

1621

2 óra
30
perc

31
perc

3763

371

Hunya Község
Képviselő-testülete

14

7

157

12

311

25
perc

17
perc

878

108

Csárdaszállás
Község Képviselőtestülete

14

2

132

14

289

50
perc

30
perc

276

97

Bizottságok
Ügyrendi Bizottság
Hunya

13

2

131

-

237

30
perc

15
perc

750

93

Pénzügyi,
Ügyrendi
Ellenőrző
Bizottság
Csárdaszállás

12

1

108

-

184

24
perc

15
perc

248

77

20

1

368

-

861

1 óra
90
perc

12
perc

2349

218

16

1

288

-

682

1 óra
55
perc

10
perc

2055

181

9

3

69

-

128

2 óra
20
perc

14
perc

514

41

9

3

69

-

128

20
perc

15
perc

514

41

Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális,
Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi
Bizottság
Gyomaendrőd
Városfenntartó,
Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági
Bizottság
Gyomaendrőd
Pénzügyi,
Gazdasági,
Turisztikai,
Ellenőrző és
Közbeszerzési
Bizottság
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd,
Csárdaszállás,
Hunya Települési
Önkormányzati
Társulás

Nemzetiségi Önkormányzatok
Roma Nemzetiségi
Önkormányzat

5

1

79

-

75

20
perc

30
perc

130

38

Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
Ügyrendi és
Kulturális
Bizottság

4

1

65

-

68

15
perc

35
perc

133

29

Német
Nemzetiségi
Önkormányzat

5

2

57

-

74

50
perc

33
perc

80

29
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2017. augusztus 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Templom-zugi strandon lévő betonpartvédelem javítási munkái
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2015. december 28-án bérleti szerződést kötött Pájer Sándor egyéni
vállalkozóval (5500 Gyomaendrőd, Arany János utca 23/1.) a gyomaendrődi ingatlan-nyilvántartásban 7701/1 hrsz.ú, strandfürdő megnevezésű, 7517 m2 területű, a 7701/2 hrsz.-ú, beépítetlen terület megnevezésű, 890 m2 területű,
természetben a Templom-zugban található ingatlanok, valamint a 03/9 hrsz.-ú, strandfürdő megnevezésű, 2 ha
4441 m2 területű, természetben a Hármas-körös ártérben lévő ingatlan használatára.
Pájer Sándor bérlő elkészítette a beszámolóját, melyet a Képviselő-testület a 2016. novemberi ülésén megtárgyalt
és elfogadta azt.
A beszámoló kitért a bérlő által szükségesnek ítélt alábbi felújítási feladatok megvizsgálására, felmérésére.
1. Partvédelem egyes szakaszai megcsúsztak, elváltak a parttól.
2. Nagy faház zuhanyzós építményrész oldalfalának a kijavítása.
3. Az 1-2-3-6-8-as faházak onduline tetőfedésének a cseréje.
A bérlő által jelzett felújítási feladatok felmérésre kerültek, és azt követően a Képviselő-testület az alábbiak szerint
döntött [86/2017.(II.23.) Gye. Kt. határozat].
„Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pájer Sándor egyéni vállalkozó (5500
Gyomaendrőd, Arany János utca 23/1.) által beterjesztett, a Templom-zugban lévő strandfürdő (7701/1 hrsz.) és a
7701/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő betonpartvédelem, a nagy faház zuhanyzós építményrész oldalfalának, valamint a 12-3-6-8-as faházak onduline tetőfedés javítási munkáit karbantartásnak tekinti, mely a 2015. december 28-án
megkötött bérleti szerződés VII. 1. pontja alapján a bérlő feladata.”
Pájer Sándor bérlő álláspontja szerint a partvédelmi építmény felújításának kötelezettsége az önkormányzatot
terheli, és ezért kéri az általa elvégzett munkák, összesen 718.834,-Ft+Áfa megtérítését. A kérelem az előterjesztés
mellékletét képezi.
A bérleti szerződés az alábbiakban szabályozza a karbantartást és felújítást.
„IV.12. A Felek a felújításokról, fejlesztésekről és beruházásokról külön-külön megállapodásokat kötnek, melyekben
rögzítik a pénzügyi elszámolás kérdéseit is.”
„VII. 1. A Bérlő köteles gondoskodni az ingatlanok karbantartásáról, műszaki állagának szinten tartásáról, szükség
szerint javíttatásáról.
A Felek a karbantartás fogalma alatt a folyamatos, zavartalan, biztonságos működtetést szolgáló javítási,
karbantartási tevékenységet értik, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de
rendszeresen visszatérő nagyjavítást és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű
használat érdekében el kell végezni, és amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi.
Az építmények főbb szerkezeti elemek cseréje és nagyjavítása nem tartozik a karbantartás körébe.”
A karbantartás fogalma a hatályos számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján:
„Karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló
javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de
rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű
használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi;”
A beton partvédelem kivitelezéskor alkalmazott pontos műszaki tartalom általunk nem ismert. Az évek során a
vízmozgás a megtámasztott földtömeg nagy részét kimosta. Ennek megakadályozására a bérlő feltehetően tett is
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intézkedéseket, de ezek nem voltak elegendőek, vagy nem voltak megfelelő minőségűek.
Ezek alapján az álláspontunk az, hogy a bérlő folyamatosan tudatában volt a kimosódásnak, azonban a
megakadályozására tett intézkedések nem voltak hatékonyak. A számviteli törvény 3. § (4) bekezdés 8. pontja
szerint „nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egyidőben való elvégzése, függetlenül a költségek
nagyságától.”
A fentiekben részletezetteket összegezve a javítások költsége nem az Önkormányzatunkat terheli, mivel azok
karbantartási munkálatoknak tekinthetők és nem pedig felújításoknak.
Kérem a 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
"Javítási munkák elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Pájer Sándor egyéni vállalkozó (5500 Gyomaendrőd, Arany
János utca 23/1.) által beterjesztett, a Templom-zugban lévő strandfürdő (7701/1 hrsz.) és a 7701/2 hrsz.-ú
ingatlanon lévő betonpartvédelem javítási munkáit karbantartásnak tekintse, mely a 2015. december 28-án
megkötött bérleti szerződés VII. 1. pontja alapján a bérlő feladata.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2017. augusztus 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

XX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál tervezete
Omiliákné Csikós Anikó
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!
Weigertné Gubucz Edit a Kállai Ferenc Kulturális Központ mb. intézményvezetője Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testület 329/2017 (VI. 29) Gye. Kt. határozat értemében benyújtotta a XX. Nemzetközi Sajt
és Túrófesztivál előzetes költségvetésének kiindulási alapjait, valamint a fesztivál tervezett időpontját.
A tervezett időpont 2018. április 28. (szombat) – 2018. április 30. (hétfő).
A rendezvény tervezett bevétele mindösszesen: 7.873.600,-Ft
A tervezett kiadásokat két részre osztja. Az egyik a rendezvény megtartásához szükséges előkészületek, technikai
háttér és felszerelések, a törvényi előírásoknak megfelelő elvárások betartása, valamint a reklámkampány költségei,
melyek költségei várhatóan 3.185.570,-Ft. A költségek másik nagy csoportja a műsorok, fellépők szórakozási
lehetőségek kiadásai tartoznak, melyek összege a tervezett bevételek és technikai költségek függvényében
4.800.000,-Ft.
Az intézményvezető kéri, hogy szíveskedjen a Képviselő-testület a rendezvény időpontját meghatározni, valamint
tudomásul venni az előkészületi, technikai költségek tervezett összegét.
A Képviselő-testületi döntést követően az intézmény megkezdi a szervezési feladatokat, melyekről a Képviselőtestület 2017. októberi ülésére újabb tájékoztatót nyújt be az intézményvezető.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, döntésének meghozatalára.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"XX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál tervezete"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Weigertné Gubucz Edit mb intézményvezető
beszámolóját a XX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztiválról.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a XX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál időpontjának a
2018. április 28- 2018. április 30. időpontot határozza meg.
A Képviselő-testület utasítja az intézményvezetőt, hogy a beszámoló szerint kezdje meg a fesztivál előkészítését,
szervezését és az októberi ülésre a részletes programtervet és a költségvetést terjessze elő.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2017. augusztus 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Pályázati kiírás a Határ Győző Városi Könyvtár intézményvezetői beosztás
ellátására
Hoffmanné Szabó Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Határ Győző Városi Könyvtár vezetésével Dinyáné
Bánfi Ibolya közalkalmazottat bízta meg, akinek a megbízása 2017. december 31. napjával megszűnik. A
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (továbbiakban: Kjt.) 20/B. § alapján a magasabb vezető
beosztás ellátására pályázatot kell kiírni, mely pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki.
A pályázati kiírás szempontjait a Kjt. valamint az annak végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a
közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére
kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet szabályozza.
Ennek megfelelően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a határozati javaslatnak megfelelően döntsön a pályázat
kiírásáról, valamint a második döntési javaslat alapján adjon megbízást a polgármester részére a szakmai bíráló
bizottság létrehozására a pályázók meghallgatása céljából.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"Pályázati kiírás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §, 20/B. §-ai és a 150/1992. (XI. 20.) Korm.
rendelet alapján pályázatot hirdet a Határ Győző Városi Könyvtár Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás
ellátására az alábbiak szerint:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
(5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Határ Győző Városi Könyvtár
Intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év; 2018. január 1. napjától 2022. december
31. napjáig szól.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230. 5502 Gyomaendrőd, Blaha L. u. 21.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, feladatát az Alapító Okiratban, az intézményi SzMSz-ben
meghatározottak szerint végzi. Mint vezető a költségvetés keretein belül gondoskodik az intézmény személyi
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és tárgyi feltételeinek biztosításáról. Felel az intézmény gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat a
dolgozók felett. Kapcsolatot tart a fenntartóval, valamint a szakmai szervezetekkel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény, valamint a(z) 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet és az intézmény SzMSz rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
Könyvtárban magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki rendelkezik:
szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy
nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, vagy
főiskolai könyvtárosi képzettséggel,
A fentieknek megfelelő végzettségének valamint az intézmény alaptevékenységének megfelelő
jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett,
Rendelkezik a fentieknek megfelelő végzettséggel, továbbá a könyvtári minőségirányítás területén 120 órás
képzés keretében szerzett ismeretekkel rendelkezik, vagy a magasabb vezető beosztás ellátására irányuló
pályázata benyújtásakor ezen képzésen részt vesz és azt igazolja.
Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor részt vesz a könyvtári minőségirányítási ismereteket nyújtó
120 órás képzésen és azt igazolja, akkor vezetői megbízása kezdetétől számított 2 éven belül igazolnia kell a
képzés elvégzését. Ennek hiányában a munkáltató a magasabb vezetői megbízást visszavonja.
A könyvtár vezetésével megbízott magasabb vezetőnek a megbízását követő két éven belül a kultúráért
felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a
képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó
tanfolyamot kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában
a vezetői megbízást vissza kell vonni.
A magasabb vezető mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász
szakképzettséggel rendelkezik, vagy a fent nevezett tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően
elvégezte, és azt okirattal igazolja.
Könyvtárban a jogszabályban előírt felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával egyenértékű a
munkakörnek megfelelő, a felsőoktatásban szerzett felsőfokú szakképzettséget igazoló, vagy szakirányú
továbbképzésben szerzett okirat vagy az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott segédkönyvtáros
megnevezésű szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány.
Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
Betöltendő munkakör: könyvtáros
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Büntetlen előélet,
Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség
Elvárt kompetenciák:
határozottság, önállóság, jó döntési képesség,
jó kommunikációs képesség,
jó kapcsolatépítő- és kapcsolattartó képesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Pályázati anyag az alábbi tartalommal:
részletes szakmai, fényképes önéletrajz,
az intézmény vezetésére, irányítására vonatkozó szakmai-, vezetői program,
iskolai végzettséget, szakképzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolatai,
három hónapnál nem régebbi, közalkalmazottak foglalkoztatásához alkalmas hatósági erkölcsi bizonyítvány,
nyilatkozat arról, hogy a teljes pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozat arról, hogy a vezetői megbízást követő két éven belül elvégzi a kultúráért felelős miniszter által a
kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és képzési finanszírozásáról szóló
rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismeretek nyújtó tanfolyamot, vagy az elvégzését
igazoló okiratot bemutatja
nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást
hozzájáruló nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalásáról
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Toldi Balázs polgármester, Hoffmanné Szabó Gabriella és
Csordás Ádám személyügyi ügyintéző nyújt, a 06-66/581-234-es telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrőd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5500
Gyomaendrőd, Selyem út 124.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI…………/2017.,
valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető/könyvtáros, vagy
Személyesen: Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázókat szakértői bíráló bizottság hallgatja meg, melynek írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt a
Képviselő-testület.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának honlapja – www.gyomaendrod.hu – 2017. szeptember 6.
Tájékoztató:
A pályázat iránt érdeklődő a pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapja, az intézményt
megismerheti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Bíráló bizottság létrehozása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Toldi Balázs polgármestert, hogy a Kállai
Ferenc Kulturális Központ Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásra pályázók meghallgatására a 150/1992.
(XI. 20.) Korm. rendeletben meghatározott Bíráló bizottságot hozza létre.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

52

10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2017. augusztus 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

TOP 2. fordulós pályázatok előkészítési feladataira forrás biztosítása
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. júniusi ülésén kapott tájékoztatást a Terület-és
Településfejlesztési Operatív Program 2. körös pályázatairól (háziorvosi rendelők fejlesztése, közlekedésfejlesztési
projekt, belvízrendezés, energetikai korszerűsítés, óvodák fejlesztése, piac fejlesztése, gyomai városrész
fejlesztése).
Az előkészítési költségek finanszírozására a testület 10 millió Ft összegű keretet jelölt ki. A beérkezett ajánlatok
alapján a teljes előkészítő tevékenység bruttó költsége 24.144.530 Ft. Nyertes pályázat esetén ezen költség teljes
körűen elszámolható lesz a projektek támogatásának terhére. Az előkészítésre vonatkozó kötelezettségvállalás
időpontjában viszont még nem ismert a támogató hatóság döntése, így szükség van a teljes előkészítési költség
fedezetének biztosítására.
Amennyiben a benyújtott pályázatok nem részesülnek támogatásban, úgy az önkormányzatot terhelő költség
maximális összege 4.180.500 Ft.
Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a TOP 2. fordulós pályázatok benyújtásához szükséges előkészítő munkák
fedezetére elkülönített 10 millió Ft összegű kerethez további 15 millió Ft-ot biztosítson.
Kérem a Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"TOP 2. fordulós pályázatok előkészítéséhez forrás biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP 2. fordulós pályázatok benyújtásához
szükséges előkészítő tevékenységek finanszírozására további 15 millió Ft összegű keretet jelöl ki a 7/2017. (II. 21.)
önkormányzati rendelet 8. melléklet TOP és egyéb pályázati saját erő költségvetési sor (107. sor) terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 08. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2017. augusztus 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Egy fő köztisztviselő foglalkoztatása az adóellenőrzések folyamatos
fenntartása érdekében
Enyedi László
Dr. Uhrin Anna jegyző
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 326/2017. (VI. 29.) Gye. Kt. határozata alapján a
képviselő-testület augusztusi ülésére kellett kidolgozni, hogy az adóellenőrzések folyamatos fenntartása érdekében
egy fő köztisztviselő alkalmazása mekkora éves költséget jelentene a hivatal számára, illetve az ellenőrzési feladat
ellátása során mekkora többletbevételt érhetne el az önkormányzat.
Egy fő foglalkoztatott éves költsége az alábbiak szerint alakulna:

Munkabér
Munkabér járulékai
Cafetéria
Összesen:
1 fő 1 hónapra eső költsége

Ft
Felsőfokú végzettség esetén
Középfokú végzettségű
14 év szolgálati jogviszony
14 év szolgálati jogviszonyig
felett maximum
2.166.000
2.166.000
2.782.800
476.520
476.520
612.216
200.000
200.000
200.000
2.842.520
2.842.520
3.595.016
236.877
236.877
299.585

A teljes munkaidőben foglalkoztatott, a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget
igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén
2018. január 1-től havibér alkalmazása esetén 180.500 forint lesz. Az önkormányzati köztisztviselő munkabérét
(alapilletményét) az illetményalap és a besorolási osztálya fizetési fokozata szerint megállapított szorzószám
szorzata határozza meg. 2017-ben és várhatóan 2018-ban is az illetményalap 38.650 Ft. Az így számított
alapilletmény középfokú végzettségű munkavállaló esetén, illetve felsőfokú végzettségű munkavállalónál 14 év
szolgálati jogviszonyig nem éri el a garantált bérminimumot, így ezekben az esetekben ezzel az összeggel kell
számolnunk. Felsőfokú végzettségű munkavállalónál 14 év szolgálati jogviszony felett fokozatosan emelkedik az
alapilletmény, melynek a maximumát 37 év szolgálati jogviszony felett lehet elérni.
2014. és 2015. években került sor adóellenőrök foglalkoztatására, határozott idejű közszolgálati munkaviszony
keretében. 2014-ben 4 hónapot, 2015-ben 9 hónapot volt foglalkoztatva 2-2 fő, még 2016-ban adóellenőr
foglalkoztatására nem került sor. Foglalkoztatásukkal az alábbi költségek merültek fel, illetve az alábbi plusz
adóbevételekhez jutott önkormányzatunk:
Költségek
Munkabér
Jutalék
Munkabér és jutalék járulékai
Cafetéria
Költsége a két fő adóellenőrnek összesen:
1 fő 1 hónapra eső költsége

2014.

Bevételek
Idegenforgalmi adó
Idegenforgalmi adó utáni állami támogatás
Építményadó – 2015. évet megelőző évekre kivetett adóból befolyt
egyszeri bevétel
Építményadó – 2015. évre kivetett adóból befolyt bevétel, mely a
további években is jelentkezni fog
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944.000
1.014.150
528.700
133.334
2.620.184
327.523

2015.
2.196.000
4.209.384
1.729.454
300.000
8.434.838
468.602

2.366.350
3.667.843

844.200
1.308.510

-------------

8.560.340

-------------

2.769.594

Bevételek összesen:

6.034.193

13.482.644

Ellenőrzés nettó eredménye:
Bevételek aránya a költségekhez viszonyítva, %

3.414.009
230,3

5.047.806
159,8

Fentiekből látható, hogy az ellenőrzési tevékenység mindig pozitív eredménnyel zárt, még úgy is, hogy az ellenőrök
nem csak az alapilletményüket kapták, hanem a részükre előre meghatározott, a munkájuk eredményessége után
számított jutalékot is. Egy fő adóellenőr 1 hónapra eső költsége folyamatos foglalkoztatás esetén várhatóan
kevesebb lenne, mint határozott idejű foglalkoztatása során, munkája változatlan eredményessége mellett. Az
ellenőrzött időszakban, az ellenőrzés eredményeként elért plusz adóbevétel 2014-ben több mint kétszerese, 2015ben másfélszerese volt az ellenőrzés költségeinek. Építményadó, magánszemélyek kommunális adója esetében az
ellenőrzés nem csak egy adott év bevételét növelheti meg, hanem az elkövetkezendő évekre is hatással van a feltárt
adózatlan ingatlanok után kivetett adónak. Ezt jól mutatja a 2015. évi építményadó ellenőrzés eredménye, melynek
hatására a 2015. évi adóbevétel nem csak az adott évre kivetett közel hárommillió forint adóval növekedett, hanem
az előző évek után kivetett nyolc és félmillió forint adóbevétellel is, a közel hárommillió forint pedig az
elkövetkezendő évek adóbevételét is növeli.
Az adóellenőrzési tevékenység akkor a legeredményesebb, ha rendszeresen, folyamatosan van végezve, nem csak
belekapva részterületekbe, hanem az ellenőrzött terület egészére kiterjed. Az ellenőrzést végző ügyintéző
hatékonyabban tud eljárni az ellenőrzés eredményeként feltárt adóhiányok behajtásában is, ismeri az adott ügyet,
egyből tud intézkedni az esetlegesen elmaradt befizetések behajtása érdekében.
Állandóan foglalkoztatott adóellenőr esetén főleg az alábbi területeken lehetne folyamatos ellenőrzést végezni,
eredményt elérni:
- Építményadó, magánszemélyek kommunális adója esetén az országos ingatlan-nyilvántartásból évente igényelt
adatoknak az adónyilvántartó rendszerben meglévő adatok összevetésével, az adózatlan ingatlanok feltárásával.
- Építményadó, magánszemélyek kommunális adója esetén az éves adókötelezettséget érintő váltózások
bejelentésének elmaradásából adódó új adózók azonnali felszólításával.
- Iparűzési adóban a vállalkozások adónyilvántartó rendszerünkben és a cégnyilvántartásban szereplő adatainak
összevetésével az adóhatóságunkhoz be nem jelentkezett, ezáltal helyben nem is adózó vállalkozások kiszűrésével.
- Iparűzési adónál a benyújtott adóbevallások utólagos ellenőrzésével.
- NAV-tól igényelt adatszolgáltatásokkal az iparűzési adófizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzésével.
- Idegenforgalmi adónál az ellenőrzés egész évre történő kiterjesztésével.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Egy fő köztisztviselő foglalkoztatása az adóellenőrzések folyamatos fenntartása érdekében"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága, az adóellenőrzések folyamatos fenntartása érdekében javasolja a képviselő-testületnek, járuljon hozzá,
hogy a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete 2018. január 1. napjától egy fő
köztisztviselővel bővüljön, melynek költségeit a 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállításánál tervezze
be.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2017. augusztus 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A 14879/8 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!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonát képező, Gyomaendrőd, zártkert, 14879/8 hrsz.-ú, korábban legelő
megnevezésű, 1,63 aranykorona értékű ingatlan megvásárlására vételi szándék lett bejelentve.
Az ingatlan a gyomai településrész belterületei határához közel a Mezőberény irányába vezető 46-os főközlekedési
útvonal mellett helyezkedik el. Megközelítése a műútról letérve földúton lehetséges. A helyi építési szabályozás
alapján az ingatlan beépíthető, több funkcióban hasznosítható.
Termőföld tulajdonjogát kizárólag a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 2013. évi CXXII. törvényben
meghatározott földművesek szerezhetik meg. A termőföldet a terület kis mérete és alacsony aranykorona értéke
miatt 100 ezer forint körüli összegben lehet értékesíteni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlan magasabb áron és szélesebb vevőkörben
történő értékesítése érdekében döntött arról, hogy az ingatlant a zártkerti művelés alóli kivonatja.
A kivonás megtörtént a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban a 14879/8 hrsz.-ú ingatlan megnevezése: kivett,
zártkerti művelés alól kivett terület.
Az ingatlan a gyomai településrész belterületei határához közel a Mezőberény irányába vezető 46-os főközlekedési
útvonal mellett helyezkedik el. Megközelítése a műútról letérve földúton lehetséges.
A 14879/8 hrsz.-ú ingatlan 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.
Az ingatlan funkcióját tekintve nem indokolt a forgalomképtelen vagyon kategóriában való tartás.
Ha a vagyontárgy - önkormányzati feladatkör ellátása vagy hatáskör gyakorlása szerinti - rendeltetési célja
megváltozik és a törzsvagyoni minősítés fenntartása az adott vagyontárgy esetében, a továbbiakban nem indokolt. A
Képviselő-testület a vagyontárgy törzsvagyoni minősítését üzleti vagyoni minősítésre változtathatja, ha jogszabály az
átminősítést nem tiltja.
Az ingatlan forgalomképessé való nyilvánításával, illetve értékesítésével nem éri hátrány az önkormányzatot. A
területet az önkormányzat megfelelő funkció hiányában nem tudja hasznosítani, illetve fejlesztés szempontjából
kieső résznek számít.
A Képviselő-testületnek döntést kell hoznia arról, hogy az ingatlant kivonja-e a forgalomképtelen törzsvagyon
kategóriájából, és átminősíti-e. Ezt követően pedig meghirdeti-e az értékesítést nyilvános versenytárgyalás útján?
Az ingatlan becsült forgalmi értékét a szakvélemény bruttó 1.560.000,- Ft összegben határozta meg.
A vagyonrendelet 7. § (1), 8/A. § (1) valamint a 15. § (1) bekezdései alapján a forgalomképtelen legelő
forgalomképesség szerinti besorolásának megváltoztatása, értékesítése Képviselő-testületi hatáskörbe tartozik.
A forgalomképes önkormányzati vagyon hasznosítása a vagyonrendelet 9. § (1) be-kezdés b) pontja alapján az
önkormányzati vagyon elidegenítése 2.000.000.- Ft forgalmi értéket meghaladóan kizárólag nyilvános
versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére történhet.
A vagyonrendeletben megjelölt forgalmi értéket meg nem haladóan az önkormányzati vagyon elidegenítése,
használatba- vagy bérbeadása, illetve más módon történő hasznosítása, továbbá értékhatártól függetlenül e vagyon
megterhelése, fő szabályként, versenyeztetési eljárás eredményeként történhet.
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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 Képviselő-testülettől a rendeletmódosítás tervezet, valamint az árverési kiírás elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Vagyonrendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../…... (...) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
Gyomaendrőd város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
138. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 107. § - ában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 76. sora.
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Árverési kiírás"
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 az Önkormányzat tulajdonát képező 14879/8 helyrajzi
számú kivett, zártkerti művelés alól kivett terület értékesítésére egyfordulós, nyílt árverést hirdet az alábbi felhívás
szerint.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
a Gyomaendrőd, 14879/8 hrsz.-ú kivett, zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű ingatlan
értékesítésre nyílt érverést hirdet
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
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e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu
Az árverés célja: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő–testülete egyfordulós nyilvános árverést hirdetett
a tulajdonában lévő a Gyomaendrőd, 14879/8 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 megszerezhetik.
Magánszemélyek a személyi okmányaikkal igazolhatják magukat.
Cégek esetében az aláírásra jogosult, vagy érvényes meghatalmazással rendelkező vehet részt a
versenytárgyaláson. 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 a
versenytárgyaláson 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: bruttó 1.560.000,- Ft. Licitlépcső: 10.000,-Ft.
2. Az ingatlan leírása:
Helyrajzi szám
14879/8 hrsz.

Az ingatlan főbb adatai, jellemzői, egyéb megjegyzés
Elhelyezkedése: A terület a gyomai településrész belterületei határához közel a
Mezőberény irányába vezető 46-os főközlekedési útvonal mellett helyezkedik el.
Megközelítése a műútról letérve földúton lehetséges.

3. A szabályozási terv előírásai.
A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján „Ge” egyéb ipari
gazdasági övezet előírásai vannak érvényben.
4. Az árverés.
4.1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal ülésterme (Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
4.3 Ideje: 2017. szeptember 15. 1000 óra.
Árverési biztosíték
5. A meghirdetett ingatlanra az induló ár 10 %-át kitevő 15.000,- Ft árverési biztosíték utalását – legkésőbb 2017.
szeptember 15.-én 9 óráig - el kell indítani az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 5320012511062402 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
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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.
10. Az árverési kiírás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján ( www.gyomaendrod.hu) illetve a Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.
11. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
Osztályán lehet kérni munkanapokon 800 és 1400 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, 14879/8 hrsz.-ú kivett, zártkerti művelés alól kivett terület
becsült forgalmi értékének megállapításáról

Készült: 2017. augusztus 9.

Készítette:
Csényi István
Ingatlanforgalmi szakértő
Törzslap száma: 72/07/1999
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AZ INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKE
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
megbízást adott arra, hogy a Gyomaendrőd, zártkert 14879/8 hrsz.-ú, kivett, zártkerti művelés
alól kivett terület megnevezésű ingatlanról készítsek ingatlanforgalmi szakértői véleményt.
Az értékbecslés célja: értékesítés előtt az ingatlan becsült forgalmi értékének a
meghatározása.
A település általános bemutatása
Gyomaendrőd Békés megye északi részén fekvő, járásszékhely település. 1989. március
elsején nyert városi rangot, kisvárosi jellegű település, központi belterületből és két sűrűn
lakott külterületből - Öregszőlő és Nagylapos -, valamint egyéb tanyás térségből áll. A város
külterületeivel együtt 30.394 km2-en terül el, melyből a belterület 1.120 km2. A település
lakosságszáma: 13 806 fő. Gyomaendrőd a Hármas-Körös déli oldalán elterülő település,
közigazgatási területén jelentős kiterjedésű védett természeti értékek találhatóak.
Gyomaendrőd alapvetően kiesik a fő hazai forgalmi folyosókról, ugyanakkor a város az
országos közúthálózat rendszerébe szervesen kapcsolódik, hiányzó térségi kapcsolata nincs.
Az országos közúthálózati kapcsolatot Békés megye két főútja, a 46. és a 443. számú
másodrendű főutak biztosítják Mezőberény-Békéscsaba, Mezőtúr, valamint Szarvas irányába.
Mivel a nem megfelelő minőségű és szolgáltatási szintű közúti infrastruktúra hátrányosan
érinti a térség fejlődését, ezért az alapvető cél a meglévő hálózati kapcsolatok javítása.
A városi tömegközlekedésnek két formája biztosított: vasúti, valamint autóbusz közlekedés. A
település a Budapest-Lökösháza vasúti fővonal mellett helyezkedik el, ehhez csatlakozik itt a
Vésztő-Szeghalom-Gyomaendrőd vasúti mellékvonal. A vasútállomás, a pályaszerkezet
felújítására és a közúti aluljáró megépítésére az elmúlt években került sor, hogy megfeleljenek
a 160 km/h sebesség követelményeinek.
A településen biztosított a helyi autóbusz közlekedés, illetve helyközi járatokkal jól
megközelíthetőek a térség és a régió egyéb települései is. A településen igen jelentős a
kerékpáros közlekedés. A meglévő kerékpárút-hálózat kiépítése, illetve folyamatos bővítése
hozzájárul a biztonságos kerékpáros közlekedés megteremtéséhez. A város területén a
mezőgazdasági egyéni és társas vállalkozások biztosítják az itt élő lakosság többségének a
megélhetését. Az ipari területen megjelenik a cipő- és nyomdaipar, de számos egyéb területen,
így a faiparban, élelmiszer feldolgozóiparban található meghatározó számú vállalkozás. A
fejlődő és korszerűsödő kereskedelem és szolgáltatás egyes területeken európai színvonalú
ellátást kínál az itt élő emberek és átutazók számára.
A város legnagyobb munkaadója az önkormányzat, amely a gyermekjóléti, oktatási, szociális,
egészségügyi, sport- és kulturális területen nyújt megélhetést a helyi humán értelmiség
számára és korszerű szolgáltatást a város és térsége lakosságának.
A közfoglalkoztatás keretein belül az önkormányzat nemcsak a városüzemeltetési feladatok
egy részét végezteti el, hanem mezőgazdasági termelést folytat, továbbá helyben használható
utcabútorokat is készíttet.
Az Önkormányzat az Ipari Park létrehozásával és fejlesztésével sokat tett a gazdaság
fejlesztése érdekében, de sajnos így sincs elegendő munkahely a városban.
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2. Az értékbecslés módszere és szempontjai
A korlátozott forgalmi képességű vagyoni tételek – földterület - vagyonértékét hasznosságuk
adja. A földterület értékbecslésénél figyelembe vettem a külterületen való elhelyezkedését,
megközelíthetőségét. Ezen kívül összehasonlítottam a területet a környező, hasonló adottságú,
funkciójú földterületek jelenlegi piaci értékével.
3. Az ingatlan nyilvántartási adatai
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok terhek:

Gyomai település rész határához közel, a 46-os fő
közlekedési útvonal mellett
14879/8
3125 m2
1/1
kivett, zártkerti művelés alól kivett terület
A mellékelt tulajdoni lap-szemle szerint.

4. Az ingatlan leírása
Az ingatlan 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 építési övezet előírásai vonatkoznak.
Ge jelű építési övezet előírásai
11. § (1) A Ge jelű egyéb ipari gazdasági övezet területén:
a) Az építési telkek újonnan történő beépítésére vonatkozó paramétereit az építési övezeti jel
tartalmazza.
b) A telek utcai homlokvonala: kialakult, -új telek kialakítása esetén min. 25,0 m
c) Közműellátás szintje: teljes
(2) A telkek hátsó kertjét és előkertjét 10 m szélességben 2 fasor beültetési kötelezettség
terheli. Szabályozási tervlapon ábrázolt beültetési kötelezettség esetén a szerint kell a
zöldfelületet kialakítani.
(3) A Ge jelű építési övezetekben új építés esetén a következő paraméterek biztosítandók:
*megjegyzés Új építés, ill. telekosztás csak az övezet egészére kiterjedő terv tervtanácsi
véleményezése alapján engedélyezhető,
h = az épület megfelelő homlokzatának építménymagassága oldalkert és hátsókert esetén
Jel Övezeti Beépítési Max.
Min.
Min.
jel
mód beépítettsé Min/max telekterüle zöldfelül Előker Oldalker Hátsóker
g (%)
et (%)
építmén t (m2)
t min t min
t
(m)
(m) min.(m)
ymagassá
g (m)

3

Sz 40
Ge1 G
* e

40

10,5

2000

30

10

8

10

Szabadonál
ló

10, 200
5 0

(4) Az Ge jelű 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 rendelkezésre álló adatok alapján a kiinduló fajlagos forgalmi értéket 450 Ft/m2 összegben
határoztam meg.
A közelmúltban az ipari park területén lévő önkormányzati ingatlanok eladására az
értékbecslői szakvélemény 700 Ft/m2 fajlagos árat határozott meg.
A beépítetlen terület (építési telek, művelés alól kivont, beépítetlen terület) értékkorrekciószorzó értékének meghatározása.
Sorszám

Megnevezés

1

Jogi szempontból eredő

A fajlagos értéktől
való eltérés
Korrekciós tényező
1.

A fajlagos értéktől
való eltérés
Korrekciós tényező
2.

Megjegyzés az
eltérés tartalmára
vonatkozóan

Eltérés
2

Alternatív hasznosítás
lehetőségéből eredő lehetőségek

3

Építési szempontból származó
eltérések

1,1

A helyi szabályozás
alapján beépíthető,
és több funkcióban
hasznosítható

4

4

Használati szempontból eredő
eltérés

5

Környezeti adottságokból

1,1

Főútvonal közelsége

Származó eltérés
6

Infrastruktúra ellátottságának
különbözőségéből származó
eltérés

7

Egyéb lényegesnek ítélt
szempont
Az értékelési szempontok

1,1

Összevont számtani átlaga

Korrigált fajlagos kerekített telekár: 500 Ft/m2.
Becsült forgalmi érték: 3125 m2 x 500 Ft/m2 = 1.562.500,- Ft, kerekítve: 1.560.000,-Ft.
A becsült forgalmi érték meghatározása hozamszámítással nem lehetséges mivel ezen a
részen üres telek bérbeadása nem jellemző.
III. Értékbecslés

Az ingatlan értékét az érvényben lévő jogszabályok és a kialakult, elfogadott nyugat –
európai, valamint a hazai szakmai gyakorlat szerint:
Az ingatlan értékét
Forgalmi értéke alapján kell megállapítani.
A forgalmi értékét befolyásolja:














A település jellege,
A településen belüli fekvés,
Az elhelyezkedés,
A megközelíthetőség,
Az infrasruktúra,
A beépíthetőség,
A környezetvédelem,
A műszaki kialakítás,
Az állag és állapot,
A hasznosíthatóság,
Az újraelőállítási költségek,
A várható hozam,
A kereslet – kínálat, stb.
5

Értéknövelő tényező:
- Főútvonalhoz közeli elhelyezkedése.
- Az ingatlan beépíthető, több funkcióban hasznosítható.
Értékcsökkentő tényező:
-

A településre jellemző alacsony ingatlanárak.

IV. Összefoglalás
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
szám) alapján elvégeztem az
a Gyomaendrőd, külterület 14879/8 hrsz.-ú ingatlan becsült forgalmi érték meghatározását
A rögzített adatok, számítások alapján az ingatlan területrész fajlagos becsült forgalmi értéke
kerekítve a településen, az ingatlanpiaci helyzet alapján és az árak figyelembevételével:
1.560.000 Ft/m2, azaz: Egymillió-ötszáz-hatvanezer forint
Záradék
A megállapított becsült forgalmi érték tartalmazza az általános forgalmi adót.
Az értékelési bizonyítvány egészként kezelendő, abból részletet kivenni, és azt önállóan
értelmezni nem lehet.
A jelen érték forgalmi érték megállapítás fél évig érvényes.
Az ingatlant, mint tiszta tulajdonú forgalomképes és a már részletezett terhekkel értékeltem az
értékbecslés időpontjában megismert állapotban.
Az átadott iratok tanulmányozásán túlmenően jogi természetű vizsgálatot (jogcím,
vagyonjogok érvényessége, stb.) nem folytattam. Az ingatlan forgalomképességének jogi
eredetű korlátozásáról a tulajdoni lapon bejegyzetteken túlmenően nincs tudomásom.
Az értékelés a tények és adatok objektív mérlegelése, valamint a szakmai előírások és etikai
normák betartása mellett készült.
Gyomaendrőd, 2017. augusztus 9.

Csényi István

6

7

8

14879/8 hrsz.
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2017. augusztus 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Magyar Állam részére ingatlanrész tulajdonba adása
Csényi István
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 KRIVIK Ügyvédi Iroda a „Budapest-Lökösháza vasútvonal rekonstrukciója III/1. ütem kivitelezés – GyomaBékéscsaba vonalszakasz, projektkód: V120.14” megnevezésű projekt területszerzési munkáit végzi a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízása alapján.
A projekt megvalósításához szükséges területek a megszerzést követően a Magyar Állam tulajdonába, illetve a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vagyonkezelésébe kerülnek.
A beruházás közérdeket szolgál.
A beruházás kivitelezése érinti - a mellékelt kisajátítási változási vázrajz és terület-kimutatás alapján - az
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Gyomaendrőd, külterület 0265/4 helyrajzi számú 1 ha 2736 m2 területű
kivett út művelési ágú ingatlant. Az ingatlan területéből 55 m2 szükséges a projekt megvalósításához.
Az önkormányzati kataszteri nyilvántartásban a Gyomaendrőd, külterület 0265/4 helyrajzi számú 1 ha 2736 m2
területű kivett út művelési ágú ingatlan a törzsvagyont képezi, amely forgalomképtelen.
A nemzeti vagyon tulajdonjog átruházása, kisajátítása jogszabályi feltételeinek vizsgálata.
1. tulajdonjog átruházása.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározott kivétellel [14. § (1) bekezdés] az állam vagy
a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon nem idegeníthető el. Ezen tilalom az állam vagy
a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyonba tartozó javak teljes terjedelme tekintetében
fennáll.
A nemzeti vagyontárgy elidegenítése alól kivétel amennyiben törvény a helyi önkormányzat feladatát más helyi
önkormányzat feladataként vagy állami feladatként, illetve állami feladatot helyi önkormányzat feladataként állapít
meg, a feladat ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges helyi önkormányzati, illetve állami vagyonnak a
feladatot átvevő részére történő tulajdonba adása nyilvántartási értéken való átvezetéssel, ingyenesen történik. Ez a
rendelkezés arra az esetre is vonatkozik, ha az állam vagy az önkormányzat a közfeladat részét képező feladatot ad
át, és ennek a feladatnak az ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges vagyonelem tulajdonjoga kerül
ingyenesen átruházásra.
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény értelmében az országos törzshálózati vasúti pályákkal és
azok tartozékaival történő rendelkezésre, a vagyonkezelésére, vagyonműködtetésére, használatára, a hasznosítás
részletes feltételeire, tulajdonjogának átruházására az érintett vasútvonal tekintetében a nemzeti vagyonról szóló
törvényben, valamint az állami vagyonról szóló törvényben foglaltakat kell alkalmazni.
Ha a pályahálózat-működtető az általa fejlesztett vasúti pályahálózaton - beleértve az annak elhelyezésére szolgáló
földterületet is - és az ahhoz kapcsolódó vasúti üzemi létesítményeken építtetőként létesítési, felújítási és fejlesztési
feladatokat lát el az állam nevében és az állam javára, a tevékenysége fontos közérdekű és közcélú tevékenységnek
minősül.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. §-a az alábbiak szerint rendelkezik az
önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átadásáról.
1. A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjoga az állam vagy más helyi önkormányzat
javára ingyenesen átadható, jogszabályban meghatározott közfeladat ellátásának elősegítése érdekében.
2. Az ingyenes vagyonátadás az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti.
3. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nemzeti vagyon ingyenes átadására vonatkozó határozatában meg
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kell jelölni azt a jogszabályban meghatározott közfeladatot, amelynek ellátását az átadás elősegíti.
2. kisajátítás
Kisajátításnak akkor van helye, ha
a) a közérdekű cél megvalósítása az ingatlanon fennálló tulajdon korlátozásával nem lehetséges, vagy – külön
törvény alapján – a közérdekű használati jog, vezetékjog, szolgalmi jog alapításában a tulajdonossal nem jött létre
megállapodás, illetve e jogokat az illetékes hatóság nem engedélyezte;
b) az ingatlan tulajdonjogának megszerzése adásvétel vagy csere útján nem lehetséges;
c) a közérdekű cél megvalósítására kizárólag az adott ingatlanon kerülhet sor, illetve ha a közérdekű cél
megvalósítására több ingatlan alkalmas, annak más ingatlanon való megvalósítása a tulajdon nagyobb sérelmével
járna; és
d) a kisajátítással biztosított tevékenység közösségi előnyei a tulajdon elvonásával okozott kárt jelentősen
meghaladják. Ennek mérlegelése során a kisajátítási hatóság a közérdekű tevékenység jelentőségét, így különösen
a terület fejlődésére gyakorolt hatását, a tevékenységgel, szolgáltatással ellátásra kerülők számát, a foglalkoztatásra
gyakorolt hatását és az ingatlan jellemzőit kell egybevetnie, a kulturális örökség védett elemei aktuális állapotát,
veszélyeztetettségének mértékét, természetvédelmi érték esetén annak jelentőségét és a tulajdonelvonás
arányosságát kell vizsgálnia.
A Gyomaendrőd, külterület 0265/4 helyrajzi számú 1 ha 2736 m2 területű kivett út művelési ágú ingatlanból a
kisajátítási változási vázrajz szerinti 55 m2 nagyságú terület tulajdonjogát a Magyar Állam megszerezheti kisajátítási
eljárás keretében, vagy Gyomaendrőd Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján.
A megállapodás a tulajdonjog átruházásra a Képviselő-testület döntése szerint lehet ingyenesen vagy térítés
ellenében.
A 0265/4 helyrajzi számú ingatlan nyilvántartási értéke bruttó 17.674.000,- Ft. Az 55 m2 nagyságú terület bruttó
nyilvántartási értéke 76.325,- Ft, kerekítve: 76.000,- Ft.
Figyelemmel a közérdekű és közcélú projekt megvalósítására javaslom az ingyenes átadást.
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
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Ingatlanrész ingyenes tulajdonba adása"
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 „Budapest-Lökösháza vasútvonal rekonstrukciója
III/1. ütem kivitelezés – Gyoma-Békéscsaba vonalszakasz, projektkód: V120.14” megnevezésű projekt
megvalósítása érdekében a Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal Földhivatali Osztály
223/2016 számon záradékolt 0265/4 helyrajzi számú földrészletről készített kisajátítási változási vázrajzon
feltüntetettek szerint 55 m2 nagyságú területet a Magyar Állam tulajdonába ad ingyenesen.
A terület ingyenes vagyonátadására a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény értelmében az
országos törzshálózati vasúti pályákkal és azok tartozékaival történő közérdekű és közcélú fejlesztési feladatok
megvalósítása érdekében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. §-a
alapján kerül sor.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ingyenes
vagyonátadáshoz szükséges jognyilatkozatok megtételére.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2017. augusztus 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Lakossági járdafelújítási pályázat eredménye II.
Pardi László
Betkó József egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
A Képviselő-testület 227/2017 (IV.27.) Gye. Kt. határozata alapján meghirdetésre került a lakossági járda felújítási
pályázat. A felhívásra az előterjesztés készítéséig 19 db pályázat érkezett, melyből az első 8 pályázatot már elbírált
a Bizottság és 1 visszavonásra került.
A legutóbbi Bizottsági ülés óta beérkezett pályázatok részleteit a lenti táblázat tartalmazza.

Építési helyszín
Gyomaendrőd,
Hősök útja 50
Gyomaendrőd,
Kiss Bálint u. 3
Gyomaendrőd,
Bajcsy Zs. út 19.
Gyomaendrőd,
Babits út 23.
Gyomaendrőd,
Babits út 25.
Gyomaendrőd,
Kőrösi Csoma
Sándor u. 49.
Gyomaendrőd,
Hősök útja 28.
Gyomaendrőd,
Luther u. 6
Gyomaendrőd,
Bajcsy Zs. út 8.
Gyomaendrőd,
Kőrösi Csoma
Sándor u. 11/1
Gyomaendrőd,
Ady u. 29.

Homokos
kavics igény Cement
Szélesség (m) Hosszúság (m) (m3)
igény (q)

Pályázati azonosító (iktatószám)

1

3

0,6

1

IV.427-16/2017

1,4

24

6,7

10

IV.427-17/2017

1,1

9

2,0

3,0

IV.427-18/2017

1,4

19

5,3

8,0

IV.427-19/2017

1,4

4

1,1

1,75

IV.427-20/2017

1

9

1,8

2,75

IV.427-21/2017

1

40

8,0

12,0

IV.427-22/2017

1,1

29

6,4

9,5

IV.427-23/2017

1,4

10

2,8

4,25

IV.427-31/2017

1

15

3,0

4,5

IV.427-34/2017

1

6

1,2

1,75

IV.427-35/2017

A benyújtott pályázatok a Városüzemeltetési osztályon megtekinthetők.
A Városüzemeltetési osztály minden pályázati helyszínt megtekintett és a csatolt mellékletben lévő
fotódokumentációt készítette.
A pályázatok formai és tartalmi szempontból megfelelőek.
Az első körben elbírált pályázatok anyagszükségletének értéke 353.612 Ft+Áfa, a most bemutatott pályázatok
anyagszükségletének értéke pedig 422.165 Ft+Áfa.
Az eddig benyújtott pályázat összes anyagszükségletének értéke bruttó 985.237 Ft.
A pályázatok elbírálását a Képviselő-testület a 227/2017. (IV.27.) Gye. Kt határozatával a Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságra ruházta át.
1. döntési javaslat
"IV.427-16/2017 számú pályázat eredménye"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
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szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV.427-16/2017 iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 0,6 m3 homokos kavicsot és 1 q cementet biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 10. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"IV.427-17/2017 számú pályázat eredménye"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV.427-17/2017 iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 6,7 m3 homokos kavicsot és 10 q cementet biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 10. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
3. döntési javaslat
"IV.427-18/2017 számú pályázat eredménye"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV.427-18/2017 iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 2 m3 homokos kavicsot és 3 q cementet biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 10. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
4. döntési javaslat
"IV.427-19/2017 számú pályázat eredménye"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV.427-19/2017 iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 5,3 m3 homokos kavicsot és 8 q cementet biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 10. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
5. döntési javaslat
"IV.427-20/2017 számú pályázat eredménye"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV.427-20/2017 iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 1,1 m3 homokos kavicsot és 1,75 q cementet biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 10. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
6. döntési javaslat
"IV.427-21/2017 számú pályázat eredménye"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV.427-21/2017 iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 1,8 m3 homokos kavicsot és 2,75 q cementet biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 10. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
7. döntési javaslat
"IV.427-22/2017 számú pályázat eredménye"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV.427-22/2017 iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 8 m3 homokos kavicsot és 12 q cementet biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 10. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
8. döntési javaslat
"IV.427-23/2017 számú pályázat eredménye"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV.427-23/2017 iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 6,4 m3 homokos kavicsot és 9,5 q cementet biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 10. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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9. döntési javaslat
"IV.427-31/2017 számú pályázat eredménye"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV.427-31/2017 iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 2,8 m3 homokos kavicsot és 4,25 q cementet biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 10. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
10. döntési javaslat
"IV.427-34/2017 számú pályázat eredménye"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV.427-34/2017 iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 3 m3 homokos kavicsot és 4,5 q cementet biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 10. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
11. döntési javaslat
"IV.427-35/201 7számú pályázat eredménye"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV.427-35/2017 iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 1,2 m3 homokos kavicsot és 1,75 q cementet biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 10. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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Gyomaendrőd, Hősök útja 50
IV.427-16/2017

Gyomaendrőd, Kiss Bálint u. 3
IV.427-17/2017

Gyomaendrőd, Bajcsy Zs. út 19.
IV.427-18/2017

Gyomaendrőd, Babits út 23.
IV.427-19/2017

Gyomaendrőd, Babits út 25.
IV.427-20/2017

Gyomaendrőd, Kőrösi Csoma Sándor u. 49.
IV.427-21/2017

Gyomaendrőd, Luther u. 6
IV.427-23/2017

Gyomaendrőd, Hősök útja 28.
IV.427-22/2017

Gyomaendrőd, Bajcsy Zs. út 8.
IV.427-31/2017

Gyomaendrőd, Kőrösi Csoma Sándor u. 11/1
IV.427-34/2017

Gyomaendrőd, Ady Endre u. 29
IV.427-35/2017

15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2017. augusztus 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Közvilágítási hálózat fejlesztése II. ütem
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testületi a 2017. júniusi ülésen tárgyalta a 2017. évi közvilágítási hálózat bővítését is, és többek között
határozott arról, hogy a Liget Fürdő előtti parkoló közvilágításának kiépítésére csökkentett műszaki tartalommal
készüljön költségbecslés és előterjesztés.
A költségbecslés elkészült és az alábbiakat tartalmazza:
·
5 db új 6 m-es kandeláber 70 W-os (használt) Zafir lámpatestekkel (5 db lámpatest szükséges a szabvány
megvilágítási szintet megközelítéséhez)
·
150 m új közvilágítási hálózat
Tervezési díj: 150.000 Ft + Áfa
Kivitelezési díj: 1.140.000 Ft + Áfa
Összesen: 1.290.000 Ft + Áfa, bruttó 1.638.300 Ft.
A 2017. évi költségvetésben közvilágítási hálózat fejlesztésére 5 millió forint került elkülönítésre, melyből a korábbi
döntésekkel alapján bruttó 2.311.400 Ft már lekötésre került, de a fenti fejlesztés még finanszírozható belőle.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Közvilágítási fejlesztés támogatása"
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 támogassa a Semmelweis utcai parkoló közvilágításának
kiépítését 5 db kandeláberrel és lámpatesttel, valamint 150 m hálózatépítéssel. A fejlesztéshez szükséges bruttó
1.638.300 Ft-ot a 2017. évi költségvetés 8. mellékletében közvilágítási hálózat bővítésre elkülönített 5 millió forint
terhére biztosítsa.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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