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Adórendelet módosítás - I. forduló
A 2017. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések
Hulladéklerakó rekultiváció II. ütem
Közterületek elnevezése [2. forduló]
Közlekedésbiztonsági intézkedés Selyem út és az Apponyi út
kereszteződésében
7. A Gyomai Szülőföld Baráti Kör kérelmének ismételt tárgyalása
8. XX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál tervezete
9. A GYÜSZ-TE 2018. évi marketing és feladatterve

10. Népligeti Sporttelep fejlesztésére pályázati lehetőség

11. Pályázati lehetőség az Erzsébet ligeti sporttelep fejlesztésére
12. Tájékoztatás
a
KAB-KEF-16-A-25445
számú
pályázat
elszámolásáról
13. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez
és a pályázat kiírása
14. 2017. évi civil alap tartalékának felhasználása


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

15. Alapítványok támogatása
16. Veteményezésre kijelölt és egyéb területek bérbeadása
17. Németzugi szivattyútelep átadása üzemeltetésre
18. A Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2017. első félévi beszámolója
19. A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.
2017. első félévi beszámolója
20. A Gyomaszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017.
első félévi beszámolója
21. A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2017. első félévi
beszámolója
22. A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2017. első félévi
beszámolója
23. A Liget Fürdő Nonprofit Kft. fejlesztési kérelme
24. Bejelentések
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. § (2)
bekezdés a) pontja alapján az alábbi napirendi pont megtárgyalására zárt ülésen kerül
sor
25. „Gyomaendrőd Díszpolgára” cím, valamint a „Gyomaendrődért”
Kitüntető Emlékplakett adományozására beérkezett javaslatok
elbírálása

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.
Gyomaendrőd, 2017. szeptember 15.

Nagyné Perjési Anikó s.k.
Bizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság
2017. szeptember 20.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. szeptember 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Adórendelet módosítás – 1. forduló
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!
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2018. január 1. napjával hatályba lépő módosítása adókötelessé teszi az
önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti
reklámhordozót.
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény a reklámhordozó fogalmát a következők szerint határozza
meg: a funkcióját vagy létesítésének célját tekintve túlnyomórészt az e törvény szerinti reklám közzétételét, illetve
elhelyezését biztosító, elősegítő vagy támogató eszköz, berendezés, létesítmény.
Reklám: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3.
§ d) pontja szerinti gazdasági reklám, ide nem értve:
a) a cégtáblát, üzletfeliratot, a vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezett, a vállalkozást népszerűsítő
egyéb feliratot és más grafikai megjelenítést,
b) az üzlethelyiség portáljában (kirakatában) elhelyezett gazdasági reklámot,
c) a járművön elhelyezett gazdasági reklámot, továbbá
d) a tulajdonos által az ingatlanán elhelyezett, annak elidegenítésére vonatkozó ajánlati felhívást (hirdetést), valamint
a helyi önkormányzat által lakossági apróhirdetések közzétételének megkönnyítése céljából biztosított táblán vagy
egyéb felületen elhelyezett, kisméretű hirdetéseket.
Gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető
forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára
hasznosítható természeti erőket - szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő
igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége
népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.
Fentiek szerint az adókötelezettség elsősorban az óriásplakát-tartók, hirdetőoszlopok tulajdonosait érinti. A kivethető
adónem építményadó, az adó alanya az, aki az év első napján a reklámhordozó Polgári Törvénykönyv szerinti
tulajdonosa. Az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben – két tizedesjegy pontossággal
– számított felülete. Az adó mértékének felső határa 12.000 Ft/m2.
Az adó kivetésének joga az önkormányzaté, és ha kiszab ilyen adót, akkor a mértékéről is a település dönt, az adó
mértéke törvény által előírt felső határának figyelembe vételével. A reklámhordozókra kivetett, abból befolyt
építményadó az önkormányzatot illeti meg.
Településünkön, felmérés
elhelyezésére szolgálnak:

szerint,

az

alábbi jelentősebb reklámhordozók találhatók, melyek óriásplakát

- Kondorosi út - „Gyomaendrőd” lakott terület kezdete táblánál – 2 oldalas
- Fő út Kürt utca kereszteződésénél – 1 oldalas
- Fő út Napkeleti utca kereszteződésénél – 2 oldalas
- Ifjúsági lakótelepnél – 2 oldalas
- Fő út 114. - Takarmánybolt előtt – 2 db 1-1 oldalas
- Ipartelep utca elején – 1 oldalas
- OMV kút területén – 2 oldalas
- Fő út 141. – Stop Söröző udvarán – 1 oldalas
- Kossuth út Bajcsy-Zs. út kereszteződésénél – 1 oldalas
- Bajcsy-Zs. út 119. - Sikér ABC mellett – 1 oldalas
Egy óriásplakát általános mérete 5,04 m x 2,38 m, ami kb. 12 m2 reklámfelületnek felel meg. Településünkön így az
összes adóköteles terület 180 m2 (15 x 12), mely után a maximálisan kivethető építményadó 2.160.000 Ft lenne
(180 x 12.000).
Mivel a helyi adókról szóló törvény adókötelessé tette a fentiekben meghatározott reklámhordozókat, és
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településünkön az építményadó bevezetésre került, a képviselő-testületnek is rendelkeznie kell a helyi adókról szóló
rendeletében ezen adótárgyak adóztatásáról. A képviselő-testület dönthet úgy, hogy nem kívánja adóztatni a
reklámhordozókat, ebben az esetben vagy mentességet ad az adótárgyakra, vagy az adó kivetése mellett 0 Ft/m2ben határozza meg annak mértékét. A két eljárás közötti különbség az, hogy még az első esetben nem kell bevallást
benyújtania a kötelezettnek, addig a második esetben ezt meg kell tennie. A képviselő-testület dönthet úgy is, hogy a
reklámhordozók utáni építményadót kiveti, és meghatározza annak mértékét, a törvényben meghatározott legfelső
adómértékre figyelemmel.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és döntésének meghozatalára.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Adórendelet módosítás - 1. forduló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Adóügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága nem javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat illetékességi területén lévő
ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozók adóztatását, azokra
a helyi adórendeletben mentességet javasol biztosítani.
A képviselő-testület kérje fel a jegyzőt, hogy a rendeletmódosítás normaszövegét a képviselő-testület 2017.
októberi ülésére terjessze elő.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat illetékességi területén lévő
ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozókra az építményadót
kivetni, melynek évi mértékét …... Ft/m2-ben javasolja meghatározni.
A képviselő-testület kérje fel a jegyzőt, hogy a rendeletmódosítás normaszövegét a képviselő-testület 2017.
októberi ülésére terjessze elő.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. szeptember 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
Tóthné Gál Julianna
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendeletének
módosítását az alábbiak indokolják:
1. A költségvetési rendelet elfogadását követően hozott Képviselő-testületi döntések és pályázat útján nyert,
különböző alapoktól, egyéb szervezetektől kapott pénzbeli támogatások.
2. Intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások.
A fentiek hatásaként a költségvetési főösszeg 1.122.197 E Ft-tal változott.
A költségvetésbe beépítésre került a 2017. június 1.-től augusztus 31.-ig időszakra az állami támogatásként átutalt
bérkompenzáció 2.324 E Ft összege, melyet az intézmények személyi juttatására és a hozzá kapcsolódó járulékok
összegére fordítottunk.
Az állami támogatások között szerepel a szociális területen megigényelt 14.429 E Ft összegű ágazati pótlék, mely a
Térségi Szociális Gondozási Központ és a Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésében jelentkezik
kiadásként.
A polgármesteri béremelés különbözetének támogatására 1.883 E Ft-ot, az önkormányzati tűzoltóság támogatására
5.000 E Ft-ot biztosított a Belügyminisztérium.
A szociális ágazatban a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez 23.578 E Ft támogatást kapott
önkormányzatunk, melyből 22.567 E Ft a Térségi Szociális Gondozási Központban, 1.011 E Ft a Család és
Gyermekjóléti Központban került beépítésre az előirányzatok közé.
A 125/2017. (VI. 8.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az óvodai nevelőmunkát segítő munkakörben
foglalkoztatottak kiegészítő támogatása 4.404 E Ft, mely szintén a garantált bérminimum emeléshez kapcsolódik.
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen 368 E Ft támogatást nyert önkormányzatunk, melyből a
Kállai Ferenc Kulturális Központban eszközfejlesztés valósul meg 950 E Ft önerő biztosítása mellett.
Az önkormányzat működési tartalékából átvezetésre került a Kállai Ferenc Kulturális Központ működési kiadásai
közé a XX. Nemzetközi Halfőző Versenyre, a Főtéri sokadalomra és a nemzeti ünnepekre elkülönített 2.500 E Ft
összeg, továbbá beépítésre került az intézmény költségvetésébe a városi rendezvények saját bevétele, mely az
adott rendezvény kiadásainak forrásául szolgált.
2016. évben az Endrődi Tájház az Emberi Erőforrások Minisztériumától 1.500 E Ft támogatásban részesült, melynek
felhasználására 2017. évben kerül sor. A támogatás a tájház műtárgyainak állagvédelmi költségeire és ehhez
kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás kidolgozására használható fel. Az összeg beépítése megtörtént az
előirányzatok közé.
Képviselő-testületi döntések alapján a pályázatok benyújtásához szükséges önerő elkülönítése megtörtént a
tartalékon belül.
A támogató hatóság tájékoztatása alapján a turisztikai elemeknél vállalt indikátorokat a fenntartási időszak végéig
szükséges teljesíteni, így az eredeti költségvetésbe beépített szolgáltatás vásárlás összege csökkentésre került,
vele párhuzamosan az intézménynek nyújtott támogatás összege pedig növekedett.
A Kállai Ferenc Kulturális Központnál a lapkiadással kapcsolatos feladatok bevételi és kiadási előirányzata zárolásra
került. A feladatot 2017. szeptember 1.-től a Határ Győző Városi Könyvtár látja el, így a zárolt bevételi és kiadási
előirányzatok átcsoportosításra kerültek a könyvtárhoz.
Képviselő-testületi döntések alapján a 2016. évi szabad maradványból a településképi arculati kézikönyvre 1.850 E
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Ft, a közművelődési érdekeltségi támogatás önerőre 950 E Ft, a hulladékgyűjtő pontok kiépítésére 2.686 E Ft, a
Térségi Szociális Gondozási Központ konyha fejlesztésére 1.446 E Ft, Sajt és Túrófesztiválra 985 E Ft, utak
karbantartására 4.387E Ft a felhasználás.
A TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem, a TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület
komplex energetikai felújítása, és a TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja
pályázatok támogatása, a 2017. évi tervezett kiadások és a következő évre áthúzódó kiadás előirányzata jelen
módosítás során beépítésre került a költségvetési rendeletbe.
A rendelet előzetes hatásvizsgálata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál a 2017. évi költségvetés módosításának társadalmi és gazdasági hatása
nincs, a hangsúly inkább a költségvetési hatásra helyezhető. A 2016. évi XC. törvény által biztosított állami
támogatás településünk részére kiutalt tényleges összegének meg kell jelennie előirányzatként is a költségvetésben.
A megalkotásra kerülő költségvetési rendeletnek nincs következménye a környezetre és egészségre.
A költségvetési rendelet módosításának szükségessége valamint a jogalkotás elmaradásának várható
következménye az, hogy a város 2017. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség
nem lenne biztosított, ezáltal az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének.
Indoklás a 2017. évi költségvetési rendelet módosításához
A költségvetési rendelet 1.§-ában meghatározott 4.065.087 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásában
a 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény az irányadó az állami támogatások
vonatkozásában. Az államháztartási számvitel szabályai szerint a realizálódott többletbevételek a költségvetési
egyensúlyt úgy biztosítják, hogy az összege a kiadási oldalon a fejlesztési tartalékba lett helyezve. A költségvetési
bevételek és kiadások a költségvetési egyensúlyt biztosítják.
A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek előirányzott összegeit a 2017. évi központi költségvetési törvény
alapján a települést megillető tényleges állami támogatás összege, illetve a realizálódott bevételek összege
határozza meg.
A rendelet 3. § - 4. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegét az önkormányzatok
kötelezettségvállalására vonatkozó szabály indokolja, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kiadás.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a költségvetési rendelet módosításának
elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./...... (..) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(TERVEZET)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017.
évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 4.065.087 ezer forintban,
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b) kiadási főösszegét 4.065.087 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
2. § AZ ÖR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.101.463 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 722.392 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 246.609 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 994.623 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
3. § Az ÖR. 4. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak
előirányzata 2.290.466 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 630.524 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 112.685 ezer forint,
c) dologi kiadás 583.198 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 562.450 ezer forint.,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 154.000 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 182.288 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 65.321 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint."
4. § Az ÖR. 7. § (1), (2) és (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 1.288.708 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 85.902 ezer forint,
b) beruházási kiadás 414.553 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 788.253 ezer forint.
(2a) A finanszírozási kiadások összege 485.913 ezer forint. "
5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az ÖR. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az ÖR. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
9. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
13. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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1. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének mérlege

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

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

1

adatok ezer forintban
B
C
2017. eredeti ei. 2017.mód.ei.III.
153 300
153 185
523 944
530 092
9 456
9 556
388 260
388 260
939 676
1 020 370
2 014 636
2 101 463
25 146
25 146
72 178
693 778
3 100
3 100
0
368
100 424
722 392
106 778
246 609
544 623
994 623
2 766 461
4 065 087
614 093
630 524
109 189
112 685
523 043
583 198
517 032
562 450
119 528
154 000
171 199
182 288
67 330
65 321
2 121 414
2 290 466
89 025
85 902
381 995
414 553
174 027
788 253
645 047
1 288 708
0
485 913
2 766 461
4 065 087
0
0
0
0

2. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2017. évben

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

A
megnevezés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Határ Győző Városi Könyvtár
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
2

adatok ezer forintban
B
C
2017. eredeti ei. 2017.mód.ei.III.
0
0
114 196
125 341
350 859
356 121
9 456
9 456
388 000
388 000
939 676
1 020 370
1 802 187
1 899 288
25 146
25 146
72 178
693 778
3 100
3 100
0
368
100 424
722 392
105 558
217 174
544 623
994 623
2 552 792
3 833 477
0
0
1 000
1 000
0
76
0
0
260
260
0
0
1 260
1 336
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115
0
0
1 260
1 336
0
0
400
1 289
0
0
0
0
0
0
0
0
400
1 289
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
246
0
0
400
1 535
0
0
0
0
0
810
0
0
0
0
0
0
0
810
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Szent Antal Népház
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Városi Egészségügyi Intézmény
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
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0
0
0
14 204
0
0
0
0
14 204
0
0
0
0
0
0
0
14 204
0
15 500
0
0
0
0
15 500
0
0
0
0
0
0
0
15 500
0
8 000
173 085
0
0
0
181 085
0
0
0
0
0
1 220
0
182 305
0
153 300
523 944
9 456
388 260
939 676
2 014 636
25 146
72 178
3 100
0
100 424
106 778
544 623
2 766 461

0
810
0
7 910
0
0
0
0
7 910
0
0
0
0
0
61
0
7 971
0
9 645
0
100
0
0
9 745
0
0
0
0
0
38
0
9 783
0
8 000
173 085
0
0
0
181 085
0
0
0
0
0
28 975
0
210 060
0
153 185
530 092
9 556
388 260
1 020 370
2 101 463
25 146
693 778
3 100
368
722 392
246 609
994 623
4 065 087

3. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2017. évi bevételeinek részletezése

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

adatok ezer forintban
A
B
C
megnevezés
2017. eredeti ei. 2017.mód.ei.III.
Intézményi működési bevételek
0
0
Holtágak haszonbére
1 815
1 815
Földhaszonbér
6 890
6 890
Bérleti díj
18 461
18 461
Hulladéklerakó bérleti díj bevétel
20 000
20 000
Közterületfoglalás
300
300
Egyéb bevételek
2 084
2 084
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
2 084
2 084
Kamatbevétel
1 000
1 000
Kamatbevétel kötvény
4 000
4 000
Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)
5 000
5 000
ÁFA bevétel-befizetendő
14 975
14 975
ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő2102, temető 2986, víz 1576
5 088
10 464
ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből
1 717
1 717
Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés (ford.áfa nélkül)
5 327
5 327
Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt termény ért.bevétele
12 500
12 500
Közfoglalkoztatás egyéb bevételei
1 455
1 455
Feles bérlet terményértékesítés bevétele (ford.áfa nélkül)
4 500
4 500
Temető üzemeltetésből származó bevétel
7 000
7 000
Osztalékbevétel
0
5769
Saját bevétel összesen:
114 196
125 341
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
Erzsébet utalványra átvett pénzeszköz
0
3 514
Mezőőri járulék átvett pénz
5 400
5 400
Hosszabb időtartamú közfogl., takarító tanf.tám-a 16.06.20-án induló
0
0
Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ról áthúz.7 fő programelem
27 205
27 205
Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ról áthúz.10 fő és útőr
1 817
1 817
Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2017.-ben induló
225 325
225 325
Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2017.-ben induló
72 858
72 858
Földalapú támogatás
5 317
5 317
Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez
6 584
6 584
Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez
4 853
4 853
Társulástól átvett pénz 2016. évi
0
1 748
Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat 2016. évi működéséhez önkormányzati hj.1 500
1 500
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
350 859
356 121
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
0
0
Gyomaközszolg Kft. Műk.kölcsön visszatérülés
7 756
7 756
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány támog.megelőlegezés megtérülése
0
0
Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése
1 000
1 000
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
700
700
Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy.tám.megelől.visszatérülése
0
0
Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen
9 456
9 456
Közhatalmi bevételek
0
0
Iparűzési adó
260 000
260 000
Építményadó
35 000
35 000
Telekadó
0
0
Magánszemélyek kommunális adója
42 000
42 000
Idegenforgalmi adó
8 000
8 000
Pótlékok, bírságok bevétele
4 000
4 000
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap
1 000
1 000
Gépjármű adó
30 000
30 000
Mezőőri járulék bevétele
8 000
8 000
Közhatalmi bevételek összesen
388 000
388 000
4

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
180 681
Zöldterület gazdálkodás támogatása
25 502
Közvilágítás támogatása
65 000
Köztemető fenntartás támogatása
15 087
Közutak fenntartásának támogatása
31 795
Beszámítás összege
-26 705
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása13806*2700
37 276
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
2 530
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
0
Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása
105 323
Óvodaműködtetési támogatás
15 523
A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás
0
A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása
120 599
Szociális ágazati pótlék
0
Garantált bérminimum vált.ellentételezése
0
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
69 735
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása
159 550
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
86 291
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás
1 536
Támogató szolgálat működési támogatása
9 208
Kulturális feladatok támogatása 1140*13806
15 739
Kulturális pótlék
0
Üdülőhelyi feladatok támogatása
7 306
Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat támogatása
17 700
Polgármester illetménykiegészítése
0
Önkormányzati tűzoltóság támogatása
0
Bérkompenzáció
0
939 676
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
Működési bevétel összesen
1 802 187
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
0
Földalapú támogatás
4 683
Ivóvíz és szennyvízhálózati rekonstrukció áfa visszatérülés
8 463
Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó)
12 000
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen
25 146
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
0
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás
0
Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása
0
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja
0
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása
0
TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás
0
KEOP 1.1.1/2 F áfa megelőlegezés visszatérülése
34 388
Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat
0
Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2017.-ben induló (6933+27305+3552) 37 790
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen
72 178
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
0
Lakáskölcsön visszafizetés
1 500
Elemi kár kölcsöntörlesztés
100
Belvíz kölcsön visszafizetés
200
Út érdekeltségi hozzájárulás Öregszőlő
1 300
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
3 100
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.
0
Felhalmozási bevételek összesen
100 424
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0
180 681
25 502
65 000
15 087
31 795
-26 705
37 276
2 530
1 110
109 727
15 523
0
120 599
36 975
23 578
69 735
159 550
86 291
1 536
9 208
15 739
2 479
7 306
17 700
1 883
5 000
5 265
1 020 370
1 899 288
0
0
0
4 683
8 463
12 000
25 146
0
0
0
199 571
178 512
243 517
34 388
0
37 790
693 778
0
1 500
100
200
1 300
3 100
368
0
368
722 392

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

adatok ezer forintban
B
C
2017. eredeti ei.
2017.mód.ei.III.
0
0
105 558
217 174
0
246
0
0
0
61
0
38
1 220
28 975
0
0
0
115
106 778
246 609
0
0
544 623
544 623
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
544 623
544 623
651 401
791 232
0
450000

A
megnevezés
Működési célú előző évi maradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Szent Antal Népház
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Működési célú előző évi maradvány összesen
Felhalmozási célú előző évi maradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Szent Antal Népház
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen
Maradvány mindösszesen
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása
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5. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2017. évben

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

A
megnevezés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési céltartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Határ Győző Városi Könyvtár
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
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B
C
2017. eredeti ei.2017.mód.ei.III.
0
0
337 917
343 926
44 733
45 968
345 124
364 670
517 032
562 450
114 488
148 960
171 199
182 288
67 330
65 245
1 597 823
1 713 507
87 925
84 802
377 285
402 732
174 027
788 253
639 237
1 275 787
0
485 913
2 237 060
3 475 207
0
0
151 932
154 633
36 914
37 490
41 052
42 778
0
0
5 040
5 040
0
0
0
76
234 938
240 017
1 100
1 100
2 200
2 454
0
0
3 300
3 554
0
0
238 238
243 571
0
0
11 366
12 613
2 142
2 406
9 700
14 591
0
0
0
0
0
0
0
0
23 208
29 610
0
0
1 750
1 750
0
0
1 750
1 750
0
0
24 958
31 360
0
0
13 771
18 253
3 030
4 015
7 872
8 983
0
0
0
0
0
0
0
0
24 673
31 251
0
0
210
391
0
0

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Szent Antal Népház
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Városi Egészségügyi Intézmény
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
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210
0
24 883
0
11 476
2 566
8 150
0
0
0
0
22 192
0
250
0
250
0
22 442
0
13 859
3 098
17 667
0
0
0
0
34 624
0
0
0
0
0
34 624
0
73 772
16 706
93 478
0
0
0
0
183 956
0
300
0
300
0
184 256
0
614 093
109 189
523 043
517 032
119 528
171 199
67 330
2 121 414
89 025
381 995
174 027
645 047
0
2 766 461

391
0
31 642
0
12 032
2 681
9 202
0
0
0
0
23 915
0
250
0
250
0
24 165
0
14 594
3 265
25 956
0
0
0
0
43 815
0
1 676
0
1 676
0
45 491
0
74 473
16 860
117 018
0
0
0
0
208 351
0
5 300
0
5 300
0
213 651
0
630 524
112 685
583 198
562 450
154 000
182 288
65 321
2 290 466
85 902
414 553
788 253
1 288 708
485 913
4 065 087

6. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2017. évben

A
Kormányzati funkció

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

063080

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

052080

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

051040

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

013350

adatok ezer forintban
C
D
2017. eredeti ei. 2017.mód.ei.III.

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

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

045160

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

106010

Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és
nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
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0

0

0
0
5 835
411
0
0
0
6 246

0
0
7 411
411
0
0
0
7 822

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
360
97
11 876
14 614
9 632
0
0
36 579
0
0
0
31 795
0
0
0
0
31 795
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
12 333
14 614
9 632
0
0
36 579
0
0
0
40 182
0
0
0
0
40 182
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
23 049
0
6 000
0
0
29 049

0
0
0
23 049
0
6 000
0
0
29 049

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

066010

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

016010

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

011130

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

016020

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

011220

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

016080

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

064010

Közvilágítás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
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0
0
0
10 000
0
18 000
0
0
28 000
0
19 969
4 834
0
0
0
0
0
24 803

0
0
0
10 000
0
18 000
0
0
28 000
0
22 791
5 427
116
0
0
0
0
28 334

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

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

117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.

Működési kiadás összesen

066020

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

018030

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

031030

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

018010

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

032020

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

032020

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

047410

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

11

33 594
0
0
0
49 409
1 500
18 840
0
0
69 749
0
0
0
0
500 507
0
0
0
500 507

33 594
0
1 725
363
55 065
1 500
20 375
0
0
79 028
0
0
0
0
539 246
0
0
0
539 246

0

0

12 515
2 483
2 276
0
0
0
0
17 274
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000
0
0
5 000

12 653
2 513
2 276
0
0
0
0
17 442
0
0
0
0
6 679
0
0
0
6 679
0
0
0
0
0
7 980
0
0
7 980

0
216
58
935
0
0
0
0
1 209
0
0
0
13 370
0
2 000

0
216
58
935
0
0
0
0
1 209
0
1 684
346
13 370
0
2 000

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

Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

091140

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

092120

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

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

092120

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

091220

235.
236.
237.

092260

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

091250

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

092260

Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon
önkormányzati költségek
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék

12

0
0
15 370
0
0
0
0
0
2 353
0
0
2 353
0
1 900
500
17 000
0
3 356
0
0
22 756

0
0
17 400
0
0
0
0
0
2 353
0
0
2 353
0
1 900
500
17 000
0
3 356
0
0
22 756

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

0
0
0

0
0
0

238.
239.
240.
241.
242.
243.

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

244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.

098022

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

076062

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

104051

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Összesen:

072112

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

102021

Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

104030

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

13

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 668
0
0
0
0
13 668

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 668
0
0
0
0
13 668

0
0
0
9 309
0
0
0
0
9 309
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 420
0
0
4 420

0
0
0
9 309
0
0
0
0
9 309
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 420
0
0
4 420

0
0
0
0
0
0
0
4 000
4 000

0
0
0
0
0
0
0
7 514
7 514

298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.

106020

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

107060

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

107060

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep.
tám.-lakhatáshoz kapcs.)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély
(önkormányzati segély)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

107060

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

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

107060

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

107060

0
0
0
0
0
0
0
31 680
31 680

0
0
0
0
0
0
0
10 000
10 000
0
0
0
0
0
0
0
7 200
7 200

0
0
0
0
0
0
0
10 000
10 000
0
0
0
0
0
0
0
7 200
7 200

0
0
0
0
0
0
0
4 000
4 000
0
0
0
0
0
0
0
2 000
2 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
4 000
4 000
0
0
0
0
0
0
0
2 151
2 151
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(önkorm-i

Személyi juttatás

107060

0
0
0
0
0
0
0
31 680
31 680

Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

14

358.
359.
360.

Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.

061030

397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.

041233

406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.

041237

Működési kiadás összesen
Lakáshoz jutást segtítő támogatások lakáskölcsöne és elemi kár

0
2 700
2 700

0
0
0
0
0
0
0
5 750
5 750
0
0
0
0
0
0
0

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 140
2 065
9 079
0
0
0
0
20 284

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 140
2 065
9 079
0
0
0
0
20 284

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

Fiatal házasok

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

107054

0
2 700
2 700

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

101222

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

041237

Közfoglalkoztatás-menedzsment
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
FHT-ra jogosult hosszabb közf.-egyéb közf.(20 fő 14.12.0115.02.28., 45 fő 14.12.01-15.03.31, 1 fő)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

041237

Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék

15

418.
419.
420.
421.
422.
423.

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

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

041233

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

041237

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

041233

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

041237

Takarító, 46 fő tanfolyam, hosszabb időtart., 10 fő és útőr II.
2016-ról áthúzódó(16.06.20. és 06.30-17.02.28.)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
16 105
2 174
720

0
16 105
2 174
720

0
0
0
18 999

0
0
0
18 999

0
71 909
9 708
0
0
0
0
0
81 617

0
71 909
9 708
0
0
0
0
0
81 617

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
205 803
22 814
87 272
0
0
0
0
315 889
0
0
0
0
0
6 480
0
0
6 480
0
0
0
9 890
0
30 367
0
0

0
205 803
22 814
87 272
0
0
0
0
315 889
0
0
0
0
0
6 480
0
0
6 480
0
0
0
9 890
0
30 814
0
0

Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2016-ról
áthúzódó
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése dologi)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Közfoglalkoztatás 2017 ben induló(mg., közút, bio, helyi
sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

081030

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

081061

Fürdő
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
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477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.

Működési kiadás összesen

084031

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

081045

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

086090

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

013320

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

086020

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

Összesen:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
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40 257
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

40 704
0
0
0
0
0
12 510
0
0
12 510
0
0
0
0
0
13 100
0
0
13 100

0
0
0
2 000
0
0
0
0
2 000
0
0
0
14 047
0
8 040
0
0
22 087
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
337 917
44 733
345 124
517 032
114 488
0
67 330
1 426 624
1 426 624

0
0
0
3 454
0
0
0
0
3 454
0
0
0
15 947
0
8 040
0
0
23 987
0
0
0
0
0
3 900
0
0
3 900
0
343 926
45 968
364 670
562 450
148 960
0
65 245
1 531 219
1 531 219

7. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2017. évben
adatok ezer forintban
B
C
2017. eredeti ei.
2017.mód.ei.III.
700
210
400
449
5 700
650
13 000
0
2 900
0

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

Polgármesteri alap
Kitüntetési és kegyeleti alap
Civil alap
Sport alap
Idegenforgalmi alap
Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt és Túró 6000, Aug. 20. 1000
nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150…stb)
Főtéri sokadalom
Rádió Sun részére pénzeszközátadás
GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM
GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás
Talajterhelési díj
Kállai adomány
Körös szögi Kistérség 2017. évi hj.
Körös szögi Kistérség 2017. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer
Körös szögi Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. (5099+áfa)
Szolgáltatás vásárlás Turisztikai elemek Kállai 9000E, Népház 9326E
IKSZT működési plusz igény
Oktatási vagyon működtetése dologi tartalék
Támogató szolgálat teljesítménytámogatás visszafizetés
Belső ellenőri feladatok
Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízási díja
Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg 2015-2019.
Önkormányzati ingatlanok karbantartására
Turisztikai elemek karbantartása
Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e
2016. évről áthúzódó működési költségek
Sajt és túrófesztivál megrendezésének 2016. évi maradványa
Nyomda Múzeum tám.
Egyéb közfoglalkoztatás önerő
Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.810, Lehóczkyné 1005)
Fogorvosi rendelő bérlete tartalék
Városi Egészségügyi Intézmény fogorvosi feladatell.kiegészítése 2016.
Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés
2016. évről áthúzódó szabad maradvány
Gyoma 300 éves
Önkormányzati bérlakások karbantartása
Marketing költségek
Fürdő ügyvezető prémium kifizetés
Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret
Társulási hozzájárulás 2016. évi
Tartalék az óvodai feladatellátás bérkiegészítéséhez
Garantált bérminimum emelésének ellentételezése
Gyermekliget Nonprofit Kft. Részére többlettámogatás biztosítása garantált bérmin.vált.miatt

Működési céltartalék összesen
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7 500
1 000
240
4 000
1 500
500
10 000
847
1 622
6 476
18 326
4 600
0
4 984
2 700
3 000
3 000
5 000
3 000
3 000
9 123
500
1 000
2 000
1 815
3 150
727
1 534
0
4 000
6 323
1 500
500
29 744
0
4 426
0
862
171 199

0
0
240
0
1 500
500
10 000
847
1 622
6 476
4 256
700
0
4 984
2 700
3 000
3 000
5 000
2 074
2 159
9 005
0
0
2 000
995
3 092
0
0
44 109
2 300
6 323
1 500
0
27 344
1 748
7 045
25 598
862
182 288

8. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
2017. évi felhalmozási kiadások részletezése
adatok ezer forintban
B
C
2017. eredeti ei. 2017.mód.ei.III.
Felújítások
0
0
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
87 925
84 802
Járda felújítás/pályázat
8 000
4 000
Kerékpárút felújítása
17 000
17 000
Útfelújítás(melyből 5000E Ft Kenderáztató út és Korányi F. u és a temető közötti szakasz)
10 000
10 000
Homlokzat felújítási program
4 000
4 000
Vízmű rekonstrukciós munkák
12 000
12 000
Könyvtár felújítása
15 000
15 000
Németzugi szivattyútelep felújítása
0
0
Wodiáner tér felújítása
12 000
12 000
Óvoda udvari felújítás
5 000
5 000
Járási Hivatal tetőhéjazat cseréje
0
1 487
Szivárvány óvoda fűtési rendszer felújítása
708
708
Blaha 21. földszinti épületrész felújítása
3 217
3 217
Emlékmű felújítás
1 000
390
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
1100
1100
Hivatal bejárati nyílászáró csere
1100
1100
Határ Győző Városi Könyvtár
0
0
Kállai Ferenc Kulturális Központ
0
0
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
0
0
Szent Antal Népház
0
0
Városi Egészségügyi Intézmény
0
0
Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen
89 025
85 902
Beruházások
0
0
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
377 285
402 732
Öregszőlői földút stabilizáció/ pályázati önerő
0
0
Parkosítás
1 500
1 500
Parkoló építés (Fürdő is)
19 685
19 685
Gárdonyi úti záportározó rendezése
1 250
1 250
Kerékpárút vízelvezetés
2 500
2 500
Közvilágítási hálózat bővítése
5 000
5 000
Közvilágitási hálózat bővítése 2016. évről áthúzódó
3 836
3 836
Gyepmesteri telep fejlesztése
6 500
6 500
Ünnepi díszvilágítás
2 500
2 500
Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása
0
0
Ipartelep úton kerékpárút építés
0
0
Informatikai fejlesztések
6 300
6 300
Térfigyelő kamerarendszer bővítése
1 890
1 890
Ingatlan vásárlás (Újkert sor)
5 000
5 000
Fogorvosi rendelő kialakítása
25 000
25 000
Öregszőlői közkifolyók
1 900
1 900
Játszótér építése
2 500
2 500
Zöldterület kezelés eszközök fejlesztése
5 500
5 500
Kossuth úti óvoda akadálymentesítése
1 000
1 000
Hulladékgyűjtő pontok kiépítése
0
2 686
Eszközfejlesztés Sportcsarnok
2 000
2 000
Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program
0
0
Gyomai szabadstrand rendezése
0
0
Selyem út 124. fűtés és vizesblokk átalakítása
0
0
Fürdő csúszdapark építés
123 500
123 500
Gye-Öregszőlő külterületi útép. gép és eszközbeszerzéssel önerő/rendelkezésre álló forrás
4 387
4 387
Gye-Öregszőlő külterületi útép. gép és eszközbeszerzéssel önerő/rendelkezésre álló forrás
25 000
25 000
Ingatlanvásárlás
0
4 400
Kapcsolószekrény beszerzés szivattyútelep üzemeltetése
0
0
Autóbusz pályaudvar tervezése
0
0
Kodálytól Hídfőig kerékpárút építés csapadékvíz elvezető csatorna terv
0
0
Templomzugi ivóvízhálózat II. ütem bővítése
0
0
Öregszőlői út terv
889
889
Rózsahegyi energetikai tervdok.
0
0
Zöldpark Kft. tőkeemelés
0
0
Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése (Közműv.érdekeltségnövelő támogatás önerő)
0
0
Közmunka programok kis-, nagyértékű tárgyi eszk., jármű besz.és egyéb beruházás
42 473
42 473
Konyha fejlesztés 2016. pályázat önerő+ tám.összege
30 222
31 668
3. háziorvosi körzet minimumfeltételeinek biztosítása-eszközbeszerzés
0
2 000
Tárolószín építés Ipartelep út
333
333
A
megnevezés

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
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66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

TOP 5.1.2 Foglalkoztatási paktum pály.
GINOP 7.1.2 Lapátos pályázat
Bűnmegelőzési pályázat önerő 606/2016. (XII.15.) Gye. Kt. Hat.
TESZK módosítás
Hősök úti ivóvíz gerincvezeték csere
Selyem út (Polányi-Toronyi) szennyvízcsatorna bélelése
Tel.rend.terv mód.
Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása
TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás
Egyéb felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Fűtési rendszer szakaszolása
Könyvtár helyének átalakítása Selyem úton
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
Határ Győző Városi Könyvtár (kisértékű tárgyi eszk.besz.)
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
Honlap fejlesztés
Bútorbeszerzés
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Mobil garázs
Szent Antal Népház
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Honlap fejlesztés
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás ból eszközfejlesztés
Városi Egészségügyi Intézmény
Fogorvosi eszközbeszerzés
Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen
Egyéb felhalmozási kiadások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás

Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás
Szent Gellért Kat. Ált Isk.és Gimn.részére kézilabda pálya felúj-hoz tám.biztosítása
Körös Szögi Kistérségi Többcélú Társulásnak a KEOP 1.1.1-2 pályázathoz kapcsolódó visszafizetés

Pályázati önerő biztosítása Települési Önk. Társulás részére KAB-KEF-16-A/B
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Gyomaendrődi Futball Club részére pályázati önerő biztosítása (öltöző felúj.)
Fürdő kemping fejlesztés (512/2016. (X.27.) Gye.Kt.határozat)
Első lakáshoz jutók támogatása
OVI-FOCI, OVI-SPORT PROGRAM pályázathoz önerő biztosítása
"Fürdő után" olajfestmény vásárlásra pénzátadás Képtár részére
Szennyvízcsatlakozás pályázat lakosság részére
Környezetvédelmi alap
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása-első lakáshoz jutók, elemi kárra
Felhalmozási céltartalék
Fürdő pályázat saját erő
Öregszőlő településképének javítása, középület korszerűsítés pályázat önerő
Nemzeti szabadidős-egészség sportpark program pályázat önerő
EFOP-1.53-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben pályázat saját erő
EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása pályázat előkészítő költség
Kis Bálint Sportudvar kialakítása- BM pályázat önerő
TOP és egyéb pályázati saját erő
TOP 1. fordulós nyertes pályázatok többletköltségére
TOP 2. fordulós pályázatok előkészítésére
"Interreg" pályázat - Románia-Magyarország Együttműködési program 2014-2020.
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja áthúzódó kiadása
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja 2016. évi kiadása
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása áthúzódó kiadása
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása 2016. évi kiadása
TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás áthúzódó kiadása
TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás 2015-2016. évi kiadása
KEOP 1.1.1/2 F program pályázati elszámolási tartalék
Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen
Finanszírozási kiadások
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás
Finanszírozási kiadások összesen
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13 906
991
428
1 000
12 756
27 051
488
0
0
0
0
0
0
2 200
600
1 600
0
1750
200
750
800
210
210
250
0
250
0
300
300
381 995
0
0
5 909
4 137
1 282
400
0
90
9 305
1 340
2 500
0
0
0
1 465
4 000
0
158 813
0
5 645
1 500
0
0
0
117 280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34 388
174 027
0
0
0
0

13 906
991
428
1 000
12 756
27 051
488
1 850
5 553
5 607
1 905
0
0
2 454
600
1 600
254
1750
200
750
800
391
216
250
1 676
250
1 318
5 300
300
414 553
0
0
46 066
4 137
1 282
400
40 157
90
13 148
1 340
2 553
750
2 850
190
1 465
4 000
5000
724 039
0
5 645
1 500
18 352
2 794
3 450
54 834
10 000
25 000
1 485
188 058
2 082
167 434
3 823
229 340
10 242
0
788 253
0
35 913
450 000
485 913

3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. szeptember 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Hosszú évek előkészülete, „viharai” után a központi integrációnak, a regionális szintű hulladékgazdálkodás
megvalósításának utolsó fázisához érkeztünk. Békés megyében a kormányzati szinten meghatározott
közszolgáltató, a DAREH Bázis Zrt. fog szolgáltatni. Alvállalkozókat továbbra is bevonhat, mely esetünkben a
Gyomaközszolg Kft., bár az alvállalkozói szerződés finanszírozási oldala nem kedvező.
Eddigi közszolgáltatónk az FBH Np. Kft. „kivonul” a megye területéről, ill. azokról a helyekről, ahol a „Közszolgáltatói
térkép” szerint más közszolgáltatónak van jogosultsága. Gyomaendrőd területén a DAREH Bázis Zrt. fog
szolgáltatni, és mivel egyenlőre tulajdonosi részesedésünk nincs benne, így a már korábban tárgyalt lépések szerint
kell haladnunk. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 297/2017. (VI. 29.) Gye. Kt. határozatával hagyta jóvá a
Délkelet-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társuláshoz (a
továbbiakban DAREH Társulás) történő csatlakozást, melyet azonban a DAREH Társulás minden tagtelepülésének
jóvá kell hagynia, így ez kissé hosszadalmasabb folyamat. Addig is gondoskodni szükséges a hulladékelszállítás
jogszabály szerinti megszervezéséről. A döntés értelmében Gyomaendrőd városa a hulladékgazdálkodással
kapcsolatos hatáskört átruháza a DAREH Társulásra, mely alól a helyi sajátosságoknak megfelelő rendelet alkotás
kivételt képez. Természetesen a helyi rendeletbe foglalt szabályozást a felek által megkövetelt minimálisan
kialakítandó hulladékgazdálkodási feltételek alapján kell meghatározni.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 37. § rendelkezései szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés megszűnésétől az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályba lépéséig a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról haladéktalanul gondoskodni kell, így a DAREH Társulásba való
csatlakozás lezárásáig Önkormányzatunknak közvetlenül kell közszolgáltatási szerződést kötni DAREH Bázis Zrt.vel (a közszolgáltatási szerződés tervezete előkészítés alatt áll) és az FBH-val korábban megkötött és az FBH
részéről felmondott szerződés 2017. szeptember 30. napjával történő megszüntetése szükséges. Ezzel
párhuzamosan a DAREH Társulás közbeszerzési szerződés előkészítését tervezi, a közbeszerzési eljárás
megvalósítása alatt, az eredményes lezárásáig ideiglenes, határozott idejű szerződést köt a tagtelepülések
tulajdonában lévő DAREH Bázis Zrt.-vel, mint közszolgáltatóval.
Amint az eljárás lezárul, a közbeszerzésben meghatározott feltételeknek megfelelő, és hosszabb távú (10 éves)
szerződés köttetik meg. Az eljárás körülményei speciálisak, tehát valószínű a műszaki, technikai, jogszabályi
feltételek indokolhatják az uniós eljárási rezsimben a hirdetmény nélküli, tárgyalásos eljárás lefolytatását /Kbt. 98. §
(2) c)/, bár részleteket még nem tudunk. A közebszerzés indokaként elmondható, hogy a közebszerzés alapján
megkötött szerződés jóval erősebb, mint az esetleges, DAREH Társulás által hozott határozat alapján megkötött, ill.
nem biztos, hogy rövid időn belül minden bevonni kívánt önkormányzat tulajdonrészt akar vagy tud vásárolni a
DAREH Bázis Zrt.-ből, így az In-house szerződés feltételei nem lennének teljes körűen adottak.
A csatlakozással, illetve az új hulladékos irányelvekkel együtt sajnos fel kell ismerni azt is, hogy az önkormányzati
tulajdonban lévő Regionális Hulladékkezelő Kft-be közvetlenül vegyes hulladék ezután nem rakható le. Az új
szerződéses feltételek szerint a közszolgáltatás keretében összegyűjtött hulladékot a békéscsabai vegyes válogató
műbe kellene szállítani, ami azt jelentené – átrakó állomás híján – hogy minden egyes kukásautó nap-mint-nap
megtenné a Gyomaendrőd-Békéscsaba-Gyomaendrőd útvonalat (~75 km), ami óriási idő kiesés, ráadásul jóval
nagyobb fuvar költség, mintha a helyi hulladékkezelőbe szállítana. Az, hogy oda visszfuvart (már válogatott, csak
lerakásra alkalmas maradék hulladék) hoznak-e autóink, tervben volt, de végeredmény még nem született, további
részleteket nem tudunk. A legutóbbi egyeztetésen az a megállapodás született, hogy Gyomaendrőd vonatkozásában
a Gyomaközszolg Kft. által begyűjtött hulladékot a szarvasi átrakóállomásra kell szállítani, mely jóval kisebb
távolságot jelent, mint Békéscsaba (oda-vissza ~ 45,5 km). Amit az alvállalkozói szerződésben még mindenképpen
el kell érni, hogy a szelektív hulladékot, ill. az építési hulladékot a Regionális hulladéklerakóba lehessen
beszállítanunk.
Fentieket összefoglalva elmondható, hogy az ideiglenes szerződés megkötését követően a rendeltet is módosítani
szükséges az új közszolgáltató tekintetében. A rendelet módosítás magyarázata:
A közvetlen ártalmatlanítás, válogatás nélküli lerakás már jogszabályba ütközik, így annak teljesítéséről
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mindenképpen gondoskodni kell. A DAREH fő célja a vegyes hulladék válogatásának megvalósítása. A közvetlen
lerakás helyett az átrakó állomáson keresztül a Békéscsabai válogatóba történő szállítást kell megjelölni.
Gyomaendrőd kötelezettsége csak az átrakó állomásig tart.
Mindennemű szelektív hulladék vonatkozásában egyrészt a Regionáis Hulladékkezelőt, másrészt a
Gyomaköszszolg Np. Kft.-t kell megjelölni.
1. §: 1. melléklet módosítása, ebben a mellékletben kell konkrétan megnevezni a DAREH Bázis Zrt.-t , mint
közszolgáltatót.
2. § A DAREH Társulás és a DAREH Bázis Zrt. által ajánlott alvállalkozói szerződésben a zöldhulladék gyűjtése
indokolatlanul magasabb kritériumokat határoz meg, mint a helyi rendeletünk, vagy az Országos
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatói Terv (a továbbiakban OHKT), ez utóbbi megfogalmazása:
„A zöldhulladék elszállításánál az alábbiak figyelembe vétele szükséges:
a szolgáltatást legalább évente 10 alkalommal biztosítani kell, amely során a januárban két alkalom (tekintettel
a fenyőfa gyűjtési kötelezettségre), április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november
hónapokban legalább egy alkalmat biztosítani kell.
A zöldhulladék gyűjtés biztosítható nem csak az ingatlantól történő gyűjtéssel, hanem hulladékgyűjtő pont,
hulladékudvar vagy más átvételi lehetőség biztosításával, amennyiben a lehetőség legalább a felsorolt hónapokban
és legfeljebb 20 km-es távolságban rendelkezésre áll.”
Fentiek (valamint a minimális finanszírozás) figyelembe vételével nem járatsürítés javasolt, hanem az OHKT-ban
megfogalmazott, fenti kritériumok közül a második bekezdés: hulladékudvar által történő átvétel biztosítása.
3-4-5. §: 1., a 3. és az 5. mellékletet javítani, bővíteni szükséges a DAREH, a Regionális Hulladékkezelő Kft., a
Komép Városgazdálkodási Kft. valamint a DAREH Bázis Zrt. adataival.
Az előterjesztéshez kapcsolódik a Gyomaközszolg Kft. és a D. Bázis Zrt. által megkötendő alvállalkozói szerződés
tervezete, valamint a Gyomaközszolg Kft. 2017. évi üzleti terve is.
A 2018. évi üzleti terv elkészítése jelenleg még nem lehetséges, mivel a DAREH Bázis Zrt. és a Gyomaközszolg Kft.
gazdasági kapcsolatában még vannak tisztázatlan kérdések.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a javaslat elfogadására!
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"Közszolgáltatási szerződés megszüntetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2016. augusztus 1-én a Felső Bácskai Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft-vel kötött, 2016. augusztus 1-től hatályos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
megszüntetéséhez 2017. szeptember 30. napjával járuljon hozzá. Hatalmazza fel a polgármestert a szükséges
jognyilatkozatok megtételére és aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 09. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Közszolgáltatási szerződés elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 37. §
rendelkezései alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnésétől a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásáról haladéktalanul gondoskodjon. A Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármestert a
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.- vel a közszolgáltatási szerződés megkötésére.
(a szerződés tervezet előkészítés alatt)
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 09. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
3. döntési javaslat
"Rendelet módosítás"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek , hogy hagyja jóvá a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 27/2016. (XI.28.) rendeletet módosító rendelettervezetet az alábbiak szerint:
…/2017. (………….) önkormányzati rendelet
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 27/2016. (XI. 28.) önkormányzati
rendeletet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő--testületének …./2017. (……..) önkormányzati rendelete a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 27/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a)-b) és d)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2)
bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei Önkormányzat, a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 27/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendeletet
(a továbbiakban: Hör.) 4. § (2) és (3) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:
„(2)
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó kommunális hulladék kezelése, illetve
ártalmatlanítása a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5600
Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz.) területén történik, átrakó állomás igénybevétele mellett. A kommunális
hulladék átrakása a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (5540 Szarvas, Ipartelep u. 2.) telephelyén
történik.
(3)
Az elkülönítetten gyűjtött hulladék kezelése a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft
(5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.; 3741/13 hrsz.) telephelyén, valamint a Gyomaendrődi Regionális
Hulladékkezelő Kft. (5500 Gyomaendrőd, Tanya. 104.; 0130/15. hrsz.) területén történik.”
2. § (1) A Hör. 15. § (1) bekezdés c) pontja helyére a követező rendelkezés lép:
„c)
az elkülönítetten gyűjtött (műanyag, papír, fém, üveg, biológiailag lebomló) hulladékot a lakótelepen
kihelyezett gyűjtőszigeteken, heti ürítési ütemben, valamint egész évben az 5. mellékletben meghatározott
hulladékudvarokban a nyitvatartási idő alatt fogadja az ingatlanhasználótól.”
(2) A Hör. 15. § (2) bekezdés c) pontja helyére a követező rendelkezés lép:
„c)
a biológiailag lebomló (zöld) hulladékot tartalmazó edényeket, ill. kötegeket évi tizenhárom alkalommal,
januárban, a díszüket vesztett karácsonyfák elszállítására tekintettel kétszer, ezen kívül havonta egyszer fogadja
gyűjtésre az ingatlanhasználótól, valamint egész évben az 5. mellékletben meghatározott hulladékudvarokban a
nyitvatartási idő alatt.”
3. § A Hör 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
4. § A Hör 3. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
5. § A Hör 5. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
6. § Ez a rendelet 2017. szeptember 30-án lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a
/2017. (
) önkormányzati rendelethez
1.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult,
illetőleg kötelezett közszolgáltató adatai
1.1.
A szolgáltató megnevezése: Teljes név: DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő
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Részvénytársaság; Rövid név: DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.
1.2.
Székhely: 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz.
1.3.
KÜJ azonosító: 103 474 704
1.4.
KTJ-azonosító: 102 421 153
1.5.
Statisztikai számjel: 25448717-3811-573-04.
1.6.
Adószám: 25448717-2-04,
1.7.
Cégjegyzékszám: 04-10-001626
1.8. Minősítési engedély száma: 14/001064-019/2017
2.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult,
illetőleg kötelezett közszolgáltató által bevont alvállalkozó adatai:
2.1.
Alvállalkozó megnevezése: Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.
2.2.
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelepi u. 2. 3741/13 hrsz.
2.3.
KÜJ azonosító: 101 959 814
2.4.
KTJ-azonosító: 101 705 153
2.5.
Statisztikai számjel: 13794602-3811-572-04 2.6.
2.6.
Adószám: 13794602-2-04,
2.7.
Cégjegyzékszám: 04-09-007188
2.8.
Hulladékgazdálkodási engedély száma: 12/015005-010/2015
2.9.
Az alvállalkozó a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya: 50%
2. melléklet a

/2017. (
) önkormányzati rendelethez
Hulladékgyűjtő helyek
Felajánlás a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás nyújtásának feltételeiről
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdése értelmében a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását,
kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény
fenntartását, üzemeltetését, vagyonkezelését és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű
megszervezését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás.
A Ht. 38. § (1) értelmében az ingatlanhasználó - ideértve a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználót is - a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a
közszolgáltatást igénybe veszi.
Ugyanezen § (2) bekezdése szerint az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet a Ht., valamint a miniszter rendeletében meghatározott feltételek
szerint.
A Ht. 42. § (1) szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató az ingatlanhasználók által
a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot - azaz a háztartási
és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladékot - az ingatlanhasználóktól összegyűjti és elszállítja.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a lakosság számára az DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.,
mint Közszolgáltató az alábbi feltételek szerint végzi:
1. A megjelölt szolgáltatást a Közszolgáltató ……………napjától folyamatosan nyújtja.
2. Ügyfél (közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos / vállalkozás) neve (közszolgáltatás díjának alanya):
...........................................................................;
Lakcíme (székhelye): ....................................................................................;
Tartózkodási / értesítési cím: .........................................................................;
Szolgáltatás helye: .......................................................................................;
Vállalkozó esetén adószám: ..................................................;
3. Saját gyűjtő edény esetén annak űrtartalmának meghatározása: ....... literes ....... db.
4. A szolgáltató vagy a tulajdonos által rendelkezésre bocsátott tároló tartály típusa és darabszáma: 60 literes tartály
....×, 80 literes tartály .... db; 110 vagy 120 literes tartály .... db; 240 literes tartály .... db, elkülönített települési
hulladék gyűjtő zsák ..... db.
5. Ezen felajánlás alapján a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. heti ........ alkalommal települési vegyes hulladékgyűjtést
fog végezni.
6. A szolgáltatás - települési vegyes hulladékgyűjtő edényzet ürítése - hetente …… alkalommal, …………….......
napon történik.
7. A gyűjtőedényt a Megrendelő rendelkezésére bocsátja. A Megrendelő a szolgáltatást legalább hetente
egyszer/kétszer köteles igénybe venni. A közszolgáltatási díj megfizetése az állami hulladékgazdálkodási közfeladat
keretében az állam által a Ht. rendelkezéseinek megfelelően létrehozott Koordináló szerv részére utólagosan,
negyedévente kiállított számla ellenében történik.
8. Az ingatlanhasználó az általa szelektíven gyűjtött hulladékot házhoz menő gyűjtési rendszer keretében a
közszolgáltatónak történő közvetlen átadással, vagy az önkormányzati rendelet mellékletében meghatározott módon
és helyen helyezheti el.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás továbbá az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza (külön díjazás ezen tételek
tekintetében nem kerül felszámolásra):
Elkülönítetten gyűjtött hulladékok átvétele külön tájékoztató alapján (tájékoztató tartalma: elkülönítetten gyűjtött
hulladékok fajtái, gyűjtési napok, gyűjtés feltételei):
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Műanyag,
Papír,
Biológiailag lebomló hulladékok gyűjtése.
Házhoz menő lomtalanítás évi két alkalommal történő igénybevétele (külön tájékoztató szerinti feltételek alapján).
Kelt:
..........................................................
Közszolgáltató
×Kedvezményt megállapító határozat száma: ............................................
3. melléklet a

/2017. (
) önkormányzati rendelethez
Hulladékgyűjtő helyek

1. Hulladékudvar
1.1. név: Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft székhely: Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 3741/13
hrsz
1.2. adószám: 13794602-2-4
1.3. cégjegyzékszám: 04-09-007188
3.4. KÜJ: 101 959 814
3.5. KTJ: 101 705 153
3.6. Cím: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
3.7. Hulladékgazdálkodási engedély száma: 12/015005-010/2015
2. Hulladékudvar
2.1. név: Regionális Hulladékkezelő Kft.
2.2. adószám: 22714990-2-04
2.3. cégjegyzékszám: 04-09-009983
3.4. KÜJ: 102 668 182
3.5. KTJ: 100 390 680
3.6. Cím: 5500 Gyomaendrőd, Külterület 0130/15 hrsz.
3.7. Hulladékgazdálkodási engedély száma: 12/010004-023/2015
3. Hulladékudvar
3.1. név: Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
3.2. adószám: 10706484-2-04
3.3. cégjegyzékszám: 04-09-001846
3.4. KÜJ: 100 273 175
3.5. KTJ: 101 510 513
3.6. Cím: 5540 Szarvas, Ipartelep u. 2.
3.7. Hulladékgazdálkodási engedély száma: 11/090724-016/2014
4. Hulladékudvar
3.1. név: DAREH Bázis Zrt. Dévaványa Hulladékudvar
3.2. adószám: 25448717-2-04
3.3. cégjegyzékszám: 04-10-001626
3.4. KÜJ:
3.5. KTJ: 102 587 448
3.6. Cím: 5510 Dévaványa, Külterület 0752/19.
3.7. Hulladékgazdálkodási engedély száma: 12/026196-011/2016
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 09. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
4. döntési javaslat
"Üzleti terv és alvállalkozói szerződés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Gyomaközszolg Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét, valamint a
Gyomaközszolg Nonprofit Kft. és a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. által megkötendő alvállalkozói szerződés tervezetet
fogadja el.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Melléklet „A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 27/2016. (XI.28.)
Önkormányzati rendelet módosításáról” szóló …./2017. (……..) önkormányzati rendelettervezethez
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai:
A tervezet a társadalomra építő jellegű hatással bír. A módosító rendelet szabályozza a hatályos
jogszabályi rendelkezések alapján, a helyi adottságokhoz igazodó hulladékelszállítást.
A hulladékmennyiségek csökkentését célzó Európai Uniós irányelvek, valamint az azokhoz igazodó
hazai jogszabályok érvényesítését szolgálja a helyi rendelet módosítása.
II. gazdasági, költségvetési hatásai:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 297/2017. (VI. 29.) Gye. Kt. Határozatával hagyta jóvá a
Délkelet-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
Társuláshoz (a továbbiakban DAREH Társulás) történő csatlakozást. A döntés értelmében
Gyomaendrőd városa a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatáskört átruházta a DAREH Társulásra,
mely alól a helyi sajátosságoknak megfelelő rendeletalkotás kivételt képez. A hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést így a Társulásnak kell megkötnie, a finanszírozás lehívásáról gondoskodnia.
Lakossági befizetések más sem a közszolgáltatóhoz, sem az alvállalkozóhoz nem érkeznek, azt az
NHKV Zrt. a Kormány felhatalmazása alapján szedi be.
Az Önkormányzatnak közvetlenül nem kell finanszíroznia a hulladékelszállítást, mely alól – eltérés
nélkül, az eddigi szokásoknak megfelelően – a helyi rendeletben szabályozott kedvezmények térítése a
kivétel.
Az Önkormányzati tulajdonban lévő, a hulladékgazdálkodási rendszerben alvállalkozóként résztvevő
Gyomaközszolg Kft. teljesítését az alvállalkozói szerződés megkötése után negyedévente szükséges
vizsgálni, nyomon követni aszerint, hogy a jogszabályokban előírtak a Közszolgáltató által nyújtott
finanszírozásból maradéktalanul teljesíthetőek-e.
III. környezeti következményei:
A hulladékmennyiségek csökkentését célzó Európai Uniós irányelvek, valamint az azokhoz igazodó
hazai jogszabályok érvényesítését szolgálja a helyi rendelet módosítása.
IV. egészségi következményei:
A rendelettervezet közegészségügyi szempontból lényeges tartalma a lebomló hulladékok
elszállítására a megfelelő mennyiségű járat, ill. gyűjtőhely biztosítása.
V. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A szabályozás okán az
szerződésmódosítások).

adminisztratív

terhek

növekedése

várható

(lakossági

értesítések,

VI. megalkotásának szükségessége:
A hulladékmennyiségek csökkentését célzó Európai Uniós irányelvek, valamint az azokhoz igazodó
hazai jogszabályok érvényesítését szolgálja a helyi rendelet módosítása. Fő cél: a vegyes települési
hulladékok válogatás nélküli lerakásának, ezzel a lerakott hulladékok mennyiségének drasztikus
csükkentése.

VII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi szabályozás módosításának elmaradásával nem teljesíthetőek a VI. pontban leírt
követelmények.
VIII. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Az Önkormányzat részéről jelen rendeletmódosítás nem igényel többletforrást.
INDOKOLÁS A RENDELETTERVEZETHEZ:
Gyomaendrőd Városában jelenleg teljesítő közszolgáltató, az FBH Np. Kft. „kivonul” a megye
területéről, ill. azokról a helyekről, ahol a „Közszolgáltatói térkép” szerint más közszolgáltatónak van
jogosultsága (Gyomaendrőd esetében a DAREH Bázis Zrt.). Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
297/2017. (VI. 29.) Gye. Kt. Határozatával hagyta jóvá a Délkelet-Alföldi Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozást. A
döntés értelmében Gyomaendrőd városa a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatáskört átruházta a
DAREH Társulásra, mely alól a helyi sajátosságoknak megfelelő rendeletalkotás kivételt képez. A helyi
rendeletbe foglalt szabályozást a felek által megkövetelt minimálisan kialakítandó
hulladékgazdálkodási feltételek alapján kell meghatározni.
Gyomaendrőd, 2017. szeptember 14.
Szmolár Eszter
környezetgazdálkodási
agrármérnök

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
székhelye: 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz.
cégjegyzékszám: 04-10-001626,
statisztikai számjele: 25448717-3811-573-04,
adószám: 25448717-2-04,
képviseli: Siket Tibor igazgatósági elnök, önállóan
mint közszolgáltató – a továbbiakban: Közszolgáltató –,
másrészről a Gyomaközszolg Nonprofit Kft
székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2
cégjegyzékszáma: 04-09-007188
adószáma: 13794602-2-04
statisztikai számjele: 13794602 3811 572 04
bankszámlaszáma: 11733120-20015453
képviseli: Vaszkó Anikó ügyvezető igazgató
mint a közszolgáltatás teljesítésében részt vevő – a továbbiakban: Vállalkozó,
Közszolgáltató és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Felek – között az alulírott napon
és helyen, a következő feltételek szerint:
I.
PREAMBULUM
Közszolgáltató célja a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: DAREH Önkormányzati
Társulás) települési önkormányzat tagjai közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás keretében vegyesen és elkülönítetten gyűjtött hulladék jogszabályoknak
megfelelő átvétele, gyűjtése, szállítása, ill. az átvett, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
körébe tartozó hulladékok jogszabályoknak megfelelő kezelése, valamint ennek érdekében a
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 azonosító számú projekt keretében megvalósított
létesítmények és beszerzett eszközök a projekt céljának megfelelő üzemeltetése.
Közszolgáltató érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik a
DAREH Önkormányzati Társulással, amelynek keretén belül látja el a gyűjtési, szállítási és
előkezelési
közszolgáltatást
azon
települések
vonatkozásában,
amelyek
a
hulladékgazdálkodási önkormányzati közfeladatot és hatáskört a DAREH Önkormányzati
Társulásra átruházták, vagy amely településekre vonatkozóan az illetékes katasztrófavédelmi
igazgatóság kijelölte. Közszolgáltató kijelenti, hogy a vegyesen gyűjtött hulladék gyűjtésére
és szállítására elegendő erőforrással nem rendelkezik, így arra együttműködési megállapodást
köt más, infrastruktúrával és képzettséggel rendelkező vállalkozókkal.
Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatai ellátására – a hulladékról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 41. § (3) bekezdésében biztosított
felhatalmazás alapján, a hatályos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésének II/5.
pontjában biztosított jogánál fogva – teljesítési segédként a Vállalkozót veszi igénybe.
Felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás megkötésére a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdésének j) pontja
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alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül került sor, tekintettel arra, hogy a Felek a
Kbt. 5. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő szervezeteknek minősülnek, közszolgáltatások
ellátása az együttműködésük célja, és az együttműködéssel érintett tevékenységükből
származó éves nettó árbevételüknek legfeljebb 20 %-a származik a nyílt piacról.
Felek rögzítik, hogy Közszolgáltató a jelen megállapodás tartalma szerinti tevékenység
ellátására közbeszerzési eljárás megindításáról döntött, így jelen megállapodás kizárólag
addig az időtartamig szólhat, míg az eredményes közbeszerzési eljárást lezáró szerződés a
Közszolgáltató és a nyertes ajánlattevő között hatályba nem lép.
II.
ALAPFOGALMAK
Felek a megállapodásban használt fogalmakra a Ht., illetve a végrehajtására kiadott
rendeletek, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban:
Ptk.) fogalom-meghatározásait rendelik – a hivatkozott jogszabályok szerinti alapelvek és
tartalom alapján értelmezve – alkalmazni. A fogalmak tartalmának ütközése esetén –
amennyiben nem a Ptk. kógens fogalmáról van szó – a Ht., illetve végrehajtási rendeletei
szerinti fogalommeghatározás és értelmezés az irányadó.
III.
A MEGÁLLAPODÁS KERETÉBEN ELLÁTANDÓ FELADATOK RÉSZLETES
SZABÁLYAI
A megállapodás területi és időbeli hatálya
1.

A Vállalkozó által ellátandó feladatok pontos területi határait, amelyek az adott
települések helyi rendeletben körülhatárolt közszolgáltatási területe, jelen megállapodás
1. melléklete tartalmazza (a települések együttesen a továbbiakban: Település).

2.

Jelen megállapodás 2017. Október 1 napjától a Közszolgáltató által a hulladék
átvételét, gyűjtését és szállítását biztosító, hosszútávú szerződés megkötésére
irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés
hatálybalépéséig, de legkésőbb 2017. december 31. napjáig tartó határozott
időtartamra jön létre.
Vállalkozó és Közszolgáltató feladatai, jogai és kötelezettségei

3.

A Közszolgáltató megrendeli a jelen megállapodásban, valamint a tevékenységre
irányadó mindenkor hatályos jogszabályok alapján a Vállalkozótól egyes
hulladékgazdálkodási feladatok ellátását, a jelen megállapodásban rögzített
terjedelemben. Vállalkozó kijelenti, hogy ezen feladatok ellátására kötelezettséget vállal.

4.

Vállalkozó feladata
a) a Település helyi önkormányzata képviselő-testületének rendeletében
meghatározott közszolgáltatási területen keletkező, hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok (települési szilárd vegyesen és
elkülönítetten gyűjtött hulladékok) jogszabályoknak megfelelő átvétele, gyűjtése,
szállítása, valamint ennek érdekében a szükséges erőforrások teljes körű biztosítása.
Vállalkozó feladata a gyűjtési és szállítási feladatok teljesítéséhez szükséges
mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítása (kiemelten, de
nem kizárólagosan a vegyes hulladék gyűjtéséhez szükséges járművek, ill.
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szükséges edényzetek), valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember
alkalmazása, humán erőforrás biztosítása;
b) az alábbi minimum-szolgáltatások ellátása akkor is, ha a Település rendelete ennél
alacsonyabb szolgáltatási színvonalat állít fel (amennyiben a Település rendelete
jelen bekezdésben szabályozott követelményeknél magasabb színvonalat határoz
meg, úgy a rendelet rendelkezései szerinti szolgáltatásra köteles a Vállalkozó):

I.

II.

A hulladék szállításának minimális gyakorisága:
1. vegyes hulladék esetében
aa)
az ab) és ac) pontokban foglaltak kivételével heti egyszeri
alkalom,
ab)
az országos településrendezési és építési követelményekről
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 10-12. §-a szerinti nagyvárosias
és kisvárosias lakóterületen lévő lakóingatlanok esetében heti kétszeri
alkalom,
ac)
üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében április 1. napjától
szeptember 30. napjáig hetente egyszeri alkalom,
2. zöldhulladék esetében
ba) a bb) és bc) pontokban foglaltak kivételével évi tizennégy alkalom,
amely során a szolgáltatást januárban két alkalommal, április 1. napjától
november 30. napjáig összesen tizenkét alkalommal biztosítani kell,
bb) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 10-12. §-a szerinti nagyvárosias és
kisvárosias lakóterületen lévő lakóingatlanok esetében évi öt alkalom,
amely során a szolgáltatást januárban két alkalommal, április 1. napjától
november 30. napjáig összesen három alkalommal biztosítani kell,
bc)
üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében április 1. napjától
szeptember 30. napjáig legalább 10 alkalommal alkalom,
3. elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (papírhulladék, valamint
műanyag és fém csomagolási hulladék) esetében havi egyszeri alkalom;
4. hulladékgyűjtő szigetekről az elkülönítetten gyűjtött papírhulladék,
valamint üveg, műanyag és fém csomagolási hulladék kétheti egyszeri
alkalom.
A lomhulladék szállításának minimális gyakorisága:
1. évente egyszer, előzetes időpont egyeztetés alapján a lomhulladék
közvetlen átvétele az ingatlanhasználóktól,
2. évente egyszeri alkalommal lomtalanítási akció szervezése és a
lomhulladék elszállításának biztosítása.

c) a hatályos jogszabályok – beleértve a Település rendeletét is – által meghatározott
tartalommal bíró és keretek között végzett egyéb kiegészítő tevékenység ellátása.
5. Vállalkozó köteles
a) gondoskodni a Település szelektív hulladékgyűjtő szigeteinek üzemeltetéséről,
amennyiben üzemel ilyen a jelen megállapodás aláírásakor;
b) telefonos ügyfélszolgálatot működtetni heti 40 órában, illetve ügyfélfogadást
tartani; a 2.sz melléklet szerint.
c) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátásához szükséges karbantartások
elvégzésére, a fejlesztések megvalósításába való közreműködésre;
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére jelen
megállapodásban meghatározott helyek és létesítmények igénybevételére;
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e)

f)

6.

a hulladékgazdálkodási, illetve más, jogszabályok szerinti nyilvántartási rendszerek
működtetésére és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő
adatszolgáltatások rendszeres teljesítésére, továbbá a hatóságok jogszabályok
szerinti tájékoztatására,
gondoskodni a Közszolgáltató által a Településen kihelyezendő szelektív gyűjtő
edényzet, illetve igény szerint a házi komposztálók kiosztásáról a lakosság részére.

Felek rögzítik, hogy a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 azonosító számú projekt
keretében az alábbi létesítmények (a továbbiakban: Létesítmények) kerültek kialakításra:
 a lakossági szelektív gyűjtés részét képező 8 db hulladékudvar,
 a begyűjtött hulladék szállítási logisztikájának részét képező 4 db átrakóállomás,
illetve
 a begyűjtött hulladék kezelését, feldolgozását és végleges elhelyezését biztosító 1
db regionális hulladékkezelő központ.
A Létesítmények helyét és funkcióját az alábbi táblázat tartalmazza:
Létesítmény helye

Létesítmény funkciója

Békéscsaba

Válogatómű

Dévaványa
Gyomaendrőd
Gyula
Kunágota
Makó

Hulladékudvar
Szelektív válogatómű,
Hulladékudvar
Hulladékudvar
Hulladékudvar
Átrakóállomás és Hulladékudvar

Mezőhegyes

Hulladékudvar

Orosháza
Szarvas

Átrakóállomás és Hulladékudvar
Átrakóállomás

Szeghalom

Átrakóállomás és Hulladékudvar

Szentes

Átrakóállomás

Vésztő

Hulladékudvar

A projekt akként került kialakításra, hogy a Közszolgáltató üzemeltetésében lévő
Létesítmények a rendszer szerves résztvevőiként fognak működni, gyűjtőkörzetek
kialakításával úgy, hogy valamennyi, a közszolgáltatás ellátásában résztvevő fél köteles a
rendszer Létesítményeinek használatára.
Erre tekintettel Vállalkozó a hulladékot a következők szerint köteles a
Közszolgáltatónak átadni:
a) az alábbi hulladékfrakciókat a Településhez közúton a legközelebben fekvő
hulladékudvarokba kell beszállítani:
 nagyméretű hulladékok (pl. bútorok, lomok),
 elektromos készülékek,
 szelektíven gyűjtött háztartási hulladékok (papír, műanyag, üveg, fém,
zöldhulladék),
 építési törmelék,
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 a háztartásokban keletkező, nehezen kezelhető anyagok (pl. festékes
göngyöleg, zsárazelem, akkumulátor, gumiabroncs);
b) a vegyesen gyűjtött hulladékot a Településhez közúton a legközelebben fekvő
átrakóállomásokra vagy a békéscsabai válogatóműbe kell beszállítani.
7.

Az új igénybevevőkkel a közüzemi szerződéseket a Közszolgáltató nevében és
megbízásából a Vállalkozó készíti el.

8.

Vállalkozó a megállapodás szerinti feladatainak részben saját eszközeivel,
berendezéseivel és létesítményeivel, részben e megállapodás alapján részére külön
megállapodásban rögzített feltételekkel átadott eszközökkel, berendezésekkel,
valamint a Település által biztosított létesítmények és eszközök használatával tesz eleget.
A külön megállapodás jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi abban az
esetben is, ha az nincs jelen megállapodáshoz fizikailag hozzákapcsolva.

9.

Vállalkozó kötelezettsége az átadott eszközök, berendezések és létesítmények
tekintetében a folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéshez szükséges
üzembentartási feladatok, megfelelő javítások és karbantartások elvégzése, az
üzemeltetési, ideértve üzemanyag, kopó alkatrészek cseréje-, karbantartási és javítási
munkák költségeinek viselésével. Vállalkozó köteles az átvett vagyonelemek
vonatkozásában a felelősségi körébe tartozó garanciális igényeket maradéktalanul
érvényesíteni, valamint köteles a garanciális szervizeket pontosan elvégeztetni.

10. Vállalkozó köteles az átvett vagyonelemek megfelelő tárolásáról, őrzéséről,
állagmegóvásáról gondoskodni. Köteles az átvett vagyonelemeket rendeltetésszerűen
használni és ennek érdekében köteles biztosítani alkalmazottai megfelelő oktatását,
képzését avagy igénybevett alvállalkozók tájékoztatását.
11. Vállalkozó a Közszolgáltató által a rendelkezésre bocsátott létesítményeket és eszközöket
csak jelen megállapodás céljainak teljesítésére jogosult használni, egyéb igénybevétel
nem megengedett. Ennek keretében Közszolgáltató felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a
pályázati elszámolhatóságból adódó követelmények teljesítése érdekében az átadásra
kerülő gyűjtőjárművekkel a szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtése és szállítása
végzendő.
12. Vállalkozó feladata valamennyi szükséges adat határidőben történő szolgáltatása
Közszolgáltató részére, amelyek alapján a Közszolgáltató eleget tud tenni a Ht., ill. egyéb
jogszabály által előírt adatszolgáltatási kötelezettségének. Vállalkozó köteles továbbá a
tevékenységével összefüggésben ellátni a Közszolgáltatót minden olyan információval,
amely lehetővé teszi, hogy a Közszolgáltató határidőben eleget tudjon tenni mindazon
jogszabályi adatszolgáltatási kötelezettségének, amelyek a hulladékgazdálkodásra
vonatkozó előírások szerint – különösen, de nem kizárólagosan, mint közszolgáltatót terhelik.
13. A Közszolgáltató köteles
a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Vállalkozó számára
szükséges információk szolgáltatására,
b) a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, szállítására,
kezelésére szolgáló helyek és létesítmények meghatározására és a Vállalkozó felé
történő közlésére,
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a Vállalkozó kizárólagos használati jogának biztosítására a Település
önkormányzatának tulajdonában lévő hulladékgazdálkodási létesítmények
vonatkozásában,
d) számla ellenében a vállalkozási díjat megfizetni a Vállalkozónak.
c)

14. Vállalkozó köteles minden olyan iratot a Közszolgáltató részére másolatban megküldeni,
amellyel a Vállalkozó a használatába adott vagyonelemek üzemeltetésével kapcsolatban
bármelyik hatósághoz fordul (különösen építésügyi hatóság, környezetvédelmi hatóság,
fogyasztóvédelmi felügyelőség stb.), vagy ezen hatóságoknál a Ket. szerint eljárást
kezdeményez, illetve peres vagy nem peres eljárás keretében a Közszolgáltató által
átadott vagyonelemekre vonatkozó tulajdoni, használati vagy birtokigényt érint, vagy
hatósági nyilvántartásba bejegyzett jogot, tényt vagy adatot tanúsít vagy befolyásol.
Vállalkozó, amennyiben előbbiekkel kapcsolatos tárgyú iratot vesz kézhez, a kézhez
vételt követő 3 munkanapon belül köteles erről a Közszolgáltatót tájékoztatni, saját
intézkedése esetén pedig Közszolgáltató előzetes tájékoztatására legkésőbb az irat
tervezett megküldését megelőzően 3 munkanappal köteles. Vállalkozó az irat átvételétől
számított 3 munkanapon belül köteles a Közszolgáltatót értesíteni minden olyan hatósági
eljárásról, amely rendelkezést, kötelezést vagy ajánlást tartalmaz, és a Vállalkozó
használatába adott eszközökre, vagy az azokkal végzett tevékenységre vonatkozik. A
Vállalkozó köteles továbbá havaria, káresemény, üzemi baleset esetén haladéktalanul
értesítést küldeni a Közszolgáltatónak.
15. Az üzemeltetésre átadásra kerülő gépjárművek tekintetében a Vállalkozó köteles
intézkedni az iránt, hogy a megfelelő hivatalos okmány(ok)ban üzembentartóként
bejegyzésre kerüljön. Továbbá üzembentartóként köteles viselni a gépjárművekre eső
terheket (különösen kötelező felelősség biztosítás, gépjárműadó), valamint köteles viselni
a hivatalos okmány(ok)ban való átvezetéshez kapcsolódó hatósági díjakat.
IV.
A TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGI ISMÉRVEI
1.

A megállapodás szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérveit a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV.
törvény 1. mellékletében meghatározott, a minősítési osztály megszerzéséhez szükséges
követelmények alapján határozzák meg a Felek.

2.

A megállapodás szerinti tevékenység végzéséhez szükséges minősítési osztály: minimum
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi
CXXV. törvény 1. melléklete szerinti A/I. minősítési osztály.

3.

A Vállalkozó a szolgáltatás időtartama alatt köteles a jelen megállapodás szerinti
feladathoz szükséges eszközök (ingatlanok, gépek, berendezések, járművek, stb.)
működtetéséhez a jogszabályokban előírt szakmai és személyi feltételeket biztosítani.

4.

A Vállalkozó saját költségére köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
tevékenységhez kapcsolódó biztosítást kötni, és jelen megállapodás hatálya alatt
folyamatosan fenntartani. Vállalkozó köteles a biztosítási kötvény másolatát jelen
megállapodás aláírását követő 5 napon belül a Közszolgáltatónak igazolt módon
megküldeni.
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V.
A VÁLLALKOZÁSI DÍJ, SZÁMLÁZÁSI FELTÉTELEK
1.

Vállalkozó az elvégzett feladatai ellenszolgáltatásaként az alábbi díjazásra jogosult: 1,80
Ft + Áfa literenként az ürített vegyesen gyűjtött (kommunális) hulladék
edényzetének űrtartalma alapján, továbbá amennyiben a központi Koordináló szerv
NHKV Zrt.-től kapott szolgáltatási díj az adott negyedévre vonatkozóan meghaladja
a nettó 3,60 Ft-ot literenként, úgy a 3,60,- Ft/liter fölötti szolgáltatási díj 50 %-a.
Amennyiben az első hónapban a Vállalkozó ténylegesen csak tört hónap időszakban látja
el feladatát, úgy a díj időarányos részére jogosult. Vállalkozási díj attól a naptól jár,
amikor a Vállalkozó a feladatának ellátását megkezdi. Felek egyezően rögzítik, hogy a
vállalkozási díj fedezetet nyújt minden olyan költségre, amely a Vállalkozó feladatainak
ellátásához szükségesek, így Vállalkozó semmilyen jogcímen nem jogosult
többletdíjazásra. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen megállapodás
tartalma szerinti feladatot meghaladóan Közszolgáltató többletmunkát rendel meg a
Vállalkozótól, úgy a többletmunka feltételeit külön megállapodásban rögzíteni kötelesek.

2.

A vállalkozási díjat Közszolgáltató fizeti meg közvetlenül Vállalkozó részére. A
szolgáltatást igénybe vevőktől, beszállítóktól Vállalkozó díjat beszedni – ide nem értve az
edényzetért fizetendő bérleti díjakat – nem jogosult. Amennyiben a Vállalkozó a
kizárólagos tulajdonában álló edényzetet ingyenesen biztosítja a közszolgáltatást igénybe
vevőknek, és erre tekintettel az NHKV Zrt. a 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet szerinti
0,2,- Ft/liter pozitív korrekciót alkalmazza, úgy Vállalkozó az 1. pontban foglaltakon túl
jogosult a 0,2,- Ft/liter többletfinanszírozásra.

3.

A vállalkozási díj negyedévente – vagy ha a megállapodás időtartama ennél rövid, a
megállapodás lejártát követően – a teljesítés-igazolás birtokában a szerződésszerű és a
jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei benyújtását követően, a Vállalkozó
bevezető részben rögzített bankszámlaszámára történő átutalással kerül kiegyenlítésre a
számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel. Közszolgáltató a
teljesítés-igazolás kiállítására az ellátásért felelős helyi önkormányzat teljesítésigazolásának birtokában jogosult, annak beérkezését követően 3 munkanapon belül. A
Vállalkozó a teljesítés-igazolás átadását követő legkésőbb öt (5) napon belül köteles a
számlát kiállítani és megküldeni a Közszolgáltató részére. A teljesítés-igazolás alapja a
Koordináló szervnek megküldött adatszolgáltatás tartalma, amelyet a Felek kölcsönösen
elfogadnak. A teljesítés-igazolás kiállítására a Közszolgáltató a negyedévet követő hónap
10. napjáig köteles. Fölök rögzítik, hogy a megállapodás jelen pontjában meghatározott
negyedév naptári negyedévet jelent.

4.

A számla mellékletét kell, hogy képezze egy, a kifizetés időpontjában érvényes együttes
adóigazolás, vagy a Vállalkozónak biztosítania kell, hogy szerepeljen a NAV
köztartozásmentes adózók listájában.

5.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a Közszolgáltató a Koordináló szervtől a Településen
ellátott közfeladataira tekintettel előlegben részesül, úgy a kapott előleg erejéig előleget
biztosíthat a Vállalkozónak, amennyiben az a közszolgáltatás ellátását egyébként nem
veszélyezteti. Ez esetben előlegszámla kibocsátására hívja fel a Vállalkozót, amely – ha
élni kíván az előleg igénybevételével – előleg-számlát bocsát ki 5 napon belül a
Közszolgáltatónak.

6.

Felek rögzítik, hogy a jelen fejezet 1. pontjában meghatározott vállalkozási díjat évente
egy alkalommal, a tárgyév március 31. napjáig vagy a Koordináló szerv által fizetendő
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hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet
módosítása esetén közösen felülvizsgálják, és megállapodásukat külön jognyilatkozatba
foglalják. Felek a vállalkozási díj módosítása alapjának az alábbiakat tekintik különösen:
üzemanyag-díjak jelentős, 15 %-ot meghaladó emelkedése, a garantált munkabérek
jelentős, 10 %-ot meghaladó központi emelése, a Koordináló szerv által fizetendő
hulladékgazdálkodási szolgáltatási díj módosítása, illetve a Település helyi rendeletének
a minőségi-gyakorisági követelményre vonatkozó jelentős módosítása. Amennyiben a
Felek a fent megjelölt határnapig egymással megállapodásra nem jutnak, úgy bármelyik
fél jogosult jelen megállapodást legalább 90 nap felmondási idő közbeiktatásával
felmondani. Amennyiben egyik fél sem kezdeményez a fent megjelölt határnapig
egyeztetést, úgy a tárgyévre vonatkozóan a jelen megállapodás szerinti díjazás marad
érvényben.
VI.
A MEGÁLLAPODÁS TELJESÍTÉSE ALÓLI MENTESÜLÉS SZABÁLYAI
1.

Közszolgáltató, ill. Vállalkozó a megállapodás (rész)teljesítési kötelezettsége alól Vis
maior esetén mentesül. Vis maior alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok
vagy egyéb munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk,
blokádok, zendülés, lázadás, járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok,
villámcsapások, áradások, zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem
látható események, amelyek mindkét Fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a
Felek kellő gondoskodással sem tudnak kiküszöbölni.

2.

Ha az egyik Fél vis maior miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen
annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel
teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit.

3.

Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordulhatnak, vagy –
amennyiben azokat nem látta előre – fordulhatnak elő, amelyek kihathatnak
kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik Felet, megadva a
körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a Közszolgáltató
írásban másképp nem rendelkezett, a Vállalkozónak folytatnia kell a jelen megállapodás
szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen
megvalósítható.
VII.
A MEGÁLLAPODÁST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

1.

Felek az általuk a jelen megállapodással összefüggésben a másik félnek okozott károkért
a Ptk. általános szabályai szerint felelnek.

2.

A Vállalkozó vagyonbiztosítása alapján felel valamennyi, az üzemeltetésre átadott
vagyonelemre vonatkozóan, a nem jelen megállapodásban foglalt feladatainak ellátásából
vagy természeti katasztrófából bekövetkezett károk megtérítéséért is.

3.

Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke minden késedelemmel érintett naptári nap
után a megállapodás szerinti nettó vállalkozási díj 0,5 %-a, de legfeljebb a megállapodás
szerinti éves nettó vállalkozási díj 10 %-a. Amennyiben az érvényesíthető késedelmi
kötbér összege eléri a megállapodás szerinti nettó vállalkozási díj 10 %-át,
Közszolgáltató − a Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség nélkül − a
megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja. Késedelmes teljesítésnek tekinhető a
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Település rendeletében vagy a közszolgáltatási szerződésben rögzített, a vegyes
(kommunális) hulladék gyűjtési-szállítási feladataihoz kapcsolódó határidők vagy
határnapok elmulasztásakor a Közszolgáltató által írásban tűzött póthatáridő
elmulasztása.
4.

Lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén a kötbér mértéke: 5 %. A kötbér alapja a
megállapodásban szereplő nettó vállalkozási díj.

5.

A kötbér összegének elszámolásáról a Felek úgy rendelkeznek, hogy elsődlegesen az az
adott évre vonatkozó utolsó negyedéves számla/számlák összegéből kerül levonásra. A
kötbér megfizetése nem érinti a Közszolgáltató azon jogát, hogy a szerződésszegéssel
okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje a
Vállalkozótól.
VIII.
A MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE

1.

A megállapodás megszűnik, ha
- a megállapodásban meghatározott időtartam letelt, és azt a Felek nem
hosszabbították meg,
- rendkívüli felmondással,
- a Közszolgáltató és a DAREH Önkormányzati Társulás között létrejött
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnik,
- a Közszolgáltató a megállapodástól eláll (a 6. pontban foglaltak szerint),
- a Felek közös megegyezéssel megszüntetik,
- a teljesítés lehetetlenül,
- bármelyik fél megszűnik, kivéve, ha jogutódja van.

2.

Felek jelen megállapodást közös megegyezéssel, akár azonnali hatállyal megszüntethetik,
amely azonban nem veszélyeztetheti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítását.

3.

Felek jelen megállapodást rendes felmondással nem szüntethetik meg a határozott
időtartam alatt.

4.

Felek jelen megállapodást rendkívüli felmondással, 30 napos felmondási idő mellett
megszüntethetik az alábbi esetekben:
I. Közszolgáltató jogosult jelen szerződést rendkívüli felmondással, írásban, 30 napos
felmondási idő mellett megszüntetni, amennyiben
 Vállalkozó jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeit nem teljesíti és írásbeli
felszólítást követő 30 napon belül sem állítja helyre a szerződésszerű állapotot és
a szerződésszegés tényét bíróság jogerősen megállapította;
 amennyiben ismételten, felróhatóan Vállalkozó nem biztosítja a szolgáltatás
folyamatosságát, a szolgáltatás ellátáshoz szükséges feltételeket és a lakosság
jelentős része emiatt képtelen igénybe venni a közszolgáltatást;
 amennyiben jelen megállapodás jogszabályváltozás miatt ellehetetlenül;
 amennyiben a Vállalkozó a feladat ellátása során a környezet védelmére
vonatkozó jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági döntés előírásait súlyosan
megsértette, és ennek tényét a bíróság jogerősen megállapította.
II.

Vállalkozó jogosult jelen szerződést rendkívüli felmondással, 30 napos felmondási idő
mellett írásban megszüntetni, amennyiben
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 Közszolgáltató nem biztosítja a megállapodás teljesítéséhez, a feladatok
ellátásához szükséges általa biztosítandó feltételeket;
 amennyiben jogszabályváltozás miatt Közszolgáltató nem láthatja el a jelen
megállapodásban rögzített feladatokat;
 amennyiben Közszolgáltató a Vállalkozónak fizetendő vállalkozási díj
megfizetésével jelentős, 30 napot meghaladó késedelembe esik.
5.

Abban az esetben, amennyiben a Közszolgáltató a Településen, mint közszolgáltatási
területen bármely okból kifolyólag nem jogosult a továbbiakban a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátására (különös tekintettel a DAREH Önkormányzati Társulás és a
Közszolgáltató között lérejött közszolgáltatási szerződés megszűnésére vagy
módosulására), úgy jelen megállapodás megszűnik, vagy amennyiben az lehetséges, az 1.
mellékelete szerinti területi határ módosul. A megállapodás megszűnésének vagy
módosulásának napja ez esetben a közszolgáltatási szerződés megszűnésének vagy
módosulásának napja, amelyről a közszolgáltató még a megszűnés, illetve a módosulás
napját megelőzően olyan időpontban köteles a vállalkozót értesíteni, hogy a szükséges
intézkedéseket megtehesse.

6.

Közszolgáltató kiköti az elállás jogát arra az esetre, ha a Vállalkozó ellen a jelen
megállapodás megkötését követően csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból
törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás indul.

7.

A jelen megállapodás megszűnése esetén Felek kötelesek teljes körűen elszámolni
egymással.

8.

Felek jelen megállapodást csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják.
IX.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.

Felek jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton
kötelesek rendezni.

2.

Amennyiben a tárgyalások 15 napon belül nem vezetnek eredményre, Felek a jelen
megállapodásból eredő jogvitáik esetére hatáskörtől függően kikötik a Közszolgáltató
székhelye szerint illetékes Járásbíróság, illetőleg Törvényszék kizárólagos illetékességét.

3.

A Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen megállapodás kapcsán tudomásukra jutott
olyan információkat, adatokat, melyek az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint nem
minősülnek nyilvános adatnak, illetve a Ptk. 2:47. § foglaltaknak megfelelően üzleti
titoknak minősülnek, bizalmasan kezelik. A Felek felelősséget vállalnak annak
biztosítására, hogy a hulladékgazdálkodási intézményrendszerben részt vevő
munkavállalóik, szakértőik, illetve megbízottaik teljesítik a titoktartásra vonatkozó
rendelkezésekben foglaltakat. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben
foglalt közérdekű és közérdekből nyilvános adatokra.

4.

A jelen megállapodást aláírók kijelentik és szavatolják, hogy a jelen megállapodás
megkötésére teljes felhatalmazással rendelkeznek, a jelen megállapodásban foglalt
jognyilatkozatuk és a megállapodás érvényessége nincs 3. személy vagy testület
jóváhagyásához kötve, illetve hogy ezen testület vagy személy a jóváhagyását megadta.
10

5.

A jelen megállapodás alapján megteendő nyilatkozatokat írásban, utólag igazolható
módon (fax, tértivevényes levél, e-mail) vagy szóban telefonon, fax vagy e-mail egyidejű
megküldésével kell megtenni. Amennyiben valamelyik fél elérhetősége megváltozik, úgy
a változástól számított 48 órán belül köteles erről a másik felet írásban és szóban egyaránt
értesíteni. Felek kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki:
Közszolgáltató részéről:
Név:
Levelezési cím:
Telefonszám:
E-mail cím:

Siket Tibor igazgatóság elnöke
5600 Békéscsaba, külteerület 0763/192 hrsz.
+36-20/946-1937
sikettibor22@gmail.com

Vállalkozó részéről:
Név:
Levelezési cím:
Telefonszám:
E-mail cím:

Vaszkó Anikó
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
06-70-413-85-01
kozszolg@gyomaszolgiparipark.hu

6.

Amennyiben a jelen megállapodás bármely rendelkezése hatálytalan, érvénytelen vagy
végrehajthatatlan lenne, vagy azt későbbiekben bíróság vagy más hatóság megállapítaná,
úgy ez a körülmény nem érinti az összes többi rendelkezés hatályát, érvényességét és
végrehajthatóságát. Egy ilyen rendelkezés hatálytalansága, érvénytelensége vagy
végrehajthatatlansága esetére a Felek között ezen rendelkezés gazdasági eredményét a
leginkább megközelítő és nem hatálytalan, érvénytelen vagy végrehajthatatlan
rendelkezés számít elfogadottnak.

7.

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Európai Unió szervei által
elfogadott – közvetlenül hatályos és/vagy közvetlenül alkalmazandó – közösségi
jogszabályok, az Mötv., az Áht., a Ht., a Ptk., továbbá az e törvények által felhívott
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

8.

A jelen megállapodás kizárólag magyar nyelven készült.

9.

A jelen megállapodásból eredő jogok és kötelezettségek teljes mértékű vagy részleges
engedményezéséhez a mindenkori másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.

Jelen megállapodást a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból,
minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet
szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.
Békéscsaba, 2017. szeptember

__________________________________
DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.
Közszolgáltató képviseletében
Siket Tibor
igazgatósági elnök

_____________________
Gyomaközszolg Nonprofit Kft
Vállalkozó képviseletében
Vaszkó Anikó
ügyvezető
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1. MELLÉKLET
Település neve
Gyomaendrőd
Dévaványa
Ecsegfalva
Hunya
Örménykút
Kardos
Kétsoprony
Csárdaszállás

Megye

Legközelebb
eső
hulladékudvar

Békés
Békés
Békés
Békés
Békés
Békés
Békés
Békés

Legközelebb eső
átrakóállomás vagy
válogatómű
Szarvas átrakóállomás
Szeghalom átrakóállomás
Szeghalom átrakóállomás
Szarvas átrakóállomás
Szarvas átrakóállomás
Szarvas átrakóállomás
Békéscsabai válogatómű
Békéscsabai válogatómű

2. MELLÉKLET
Település neve
Gyomaendrőd
Dévaványa
Ecsegfalva
Hunya
Örménykút
Kardos
Kétsoprony
Csárdaszállás

Ügyfélszolgálat ideje
Hétfő, Csütörtök: 8:00-12:00 és 12:30-15:00 Péntek:8:0013:00
minden hónap első és harmadik Szerda: 8:00-12:00 és 12:3015:00
minden hónap első és harmadik Kedd: 8:00-9:00
minden hónap második és negyedik Kedd: 8:00-9:00
minden hónap második és negyedik Kedd: 10:00-11:00
minden hónap második és negyedik Kedd: 12:00-13:00
minden hónap első és harmadik Kedd: 10:00-11:00
minden hónap első és harmadik Kedd: 13:00-14:00
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2017. év üzleti terv
I. Vezetői összefoglaló
A GYOMAKÖZSZOLG NONPROFIT KFT 2006 évben más gazdasági társaságból történő
kiválással, a tulajdonos által meghatározott konkrét feladat ellátására szerveződött. A cég
Gyomaendrőd város települési szilárd hulladékait hivatott szállítani a vevői lerakóhelyektől a
hulladékot befogadó vállalkozás telepére. Működteti a hulladékudvart. 2015 szeptemberétől
végzi a települési folyékony hulladékgyűjtés, szállítás ellátását is.
2012.02.01. napjától Dévaványa város önkormányzata (25%), 2012.04.01. napjától Hunya
község önkormányzata (1%), 2012.07.01. napjától Örménykút község önkormányzata (1%),
2013.01.01. napjától Kétsoprony község önkormányzata (1%), 2013.05.01. napjától Kardos
község önkormányzata (1%), 2013.12.01 napjától Csárdaszállás község önkormányzata (1%)
és 2016. 08. 01. napjától Ecsegfalva község önkormányzata (1%) a tulajdonosa a társaságnak.
Ennek megfelelően a kft többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággá alakult,
megtartva alapfeladatát, úgy hogy az érintett helységekben is ellátja a települési szilárd
kommunális hulladék begyűjtését és elszállítását a hulladékkezelő műben.
A vállalkozás, szolgáltatást nyújt egyrészt a tulajdonosi települések lakossága számára,
másrészt az ott működő vállalkozások és intézmények számára azáltal, hogy a lakossági
kommunális, elkülönítetten gyűjtött szelektív, valamint zöld hulladékot és a vállalkozásoknál
képződő szintén „kommunális jellegű”, elkülönítetten gyűjtött szelektív, valamint zöld
hulladékot a vevő lakóhelyéről vagy lerakóhelyéről a befogadó helyre szállítja. A cég a vevők
adatairól, a szolgáltatások mennyiségéről, az időbeli naturális és pénzügyi teljesítéséről
nyilvántartásokat vezet, számviteli könyvelést végez.
A jelzett célfeladat – a jogszabályban meghatározott normák alapján - a vállalkozás éves
árbevételének minimum 80 % részesedését tartalmazhatja.
II. A vállalkozás általános bemutatása
A cég neve: Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
A cég székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
A cég jegyzett tőkéje: 25.000.000 HUF
A változás időpontja: 2013.11 hó
A cég adószáma: 13794602-2-04

A GYOMAKÖZSZOLG KFT tulajdonosai 2016 évben a tulajdoni hányad feltüntetésével:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 69%
Dévaványa Város Önkormányzata 25%
Hunya község Önkormányzata 1%
Örménykút község Önkormányzata 1%
Kétsoprony község Önkormányzata 1 %
Kardos község Önkormányzata 1%
Csárdaszállás község Önkormányzata 1%
Ecsegfalva község Önkormányzata 1%.
A vállalkozás célja a települések lakosságának és intézményeinek, továbbá a vállalkozások
számára a tevékenységi körnek megfelelő szolgáltatás biztosítása. A társaság eszköz
állományának jelzett feladat ellátáshoz való újratermelése, az alkalmazotti állomány számára
munkahely és munkafeltételek megtartása.
III. Szolgáltatások
A társaság a feladatköre alapján az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:
- települési szilárd (kommunális) és elkülönítetten gyűjtött szelektív hulladék szállítása a
város lakosai részére,
- települési szilárd és elkülönítetten gyűjtött szelektív hulladék szállítása a város vállalkozói,
intézményei részére,
- közterületekre kihelyezett hulladéktárolók (szigetek, konténerek) ürítése és szállítása,
- lakossági hulladék udvar üzemeltetése,
- települési folyékony hulladékgyűjtés, szállítás,
- 2016 év szeptemberétől zöld hulladék gyűjtés, szállítás,
- lomtalanítás, egyéb megrendelések teljesítése.
A szolgáltatások mennyiségére és minőségére vonatkozó fő paramétereket a tulajdonos
Önkormányzatok Képviselő Testületei, míg annak egységáraira vonatkozó fő paramétereket a
Hulladéktörvény határozza meg.
IV. Marketing terv
A társaság - a lakossági hulladék szállítási tevékenységre vonatkozó a cégalapítás jellege és a
helyi önkormányzatoknak a szilárd hulladékgazdálkodásra vonatkozó rendelete által monopolhelyzetbe került. Ezzel együtt „nonprofit” jelleggel működik tekintve, hogy egyrészt
a feladat fő paramétereit a tulajdonos határozza meg.
Cél:





a lakosságnak a szolgáltatás igénybevételére történő figyelem felhívása,
a városban elhelyezett szelektív hulladék-gyűjtőhelyek rendeltetésszerű használata,
illegális hulladéklerakások mellőzése, a lakossági szolgáltatás igénybevétele által,
egyedi (alkalmi) hulladékszállítási feladatok vállalásának ismertetése.

V. Működési terv és szervezeti felépítés
A gazdasági társaság irányítását az ügyvezető igazgató végzi. Az önkormányzat
(tulajdonosok) a társaság ellenőrzésére, felügyeletére 3 tagú felügyelő bizottságot delegált. Az
ügyvezető határozza meg és szabályozza a szervezetre vonatkozóan a: munkamegosztást,
hatáskör megosztást, koordinációt és szervezeti felépítést. A munkamegosztási rend alapján
az ügyvezető 2 munkaterületet irányít: szállítás –anyagmozgatás, könyvelés – ügyvitel –
pénztár.
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A munkaszervezet teljes létszáma 25 fő, mely magában foglalja az alábbiakban taglalt
szervezeti séma szerinti tevékenységeket. Az üzleti terv költség elemei ennek megfelelően
lettek tervezve.
A szolgáltatás végzése Gyomaendrőd város, Dévaványa város, Hunya község, Örménykút
község, Kardos község, Csárdaszállás község, Kétsoprony község és Ecsegfalva község
területén történik. 2017 október 1-től a Gyomaközszolg Kft területén az NHKV területi
lehatárolásai miatt a közszolgáltató a DAREH Bázis Nonprofit Kft lesz, viszont a feladatot
továbbra is társaságunk látja el.
A szolgáltatás igénybevevői névjegyzékét, a releváns adatokat a jelzett feladatra készített
számítógépes célprogram segítségével vezetjük. A program biztosítja a szolgáltatási
teljesítmények ellenértékeinek számlázási lehetőségét, a követelések vevőnkénti vezetését és
nyilvántartását. A számlázási feladatok 2016 áprilisától megszűntek. A jogszabályi változások
miatt a számlákat az NHKV Zrt állítja ki.
A feladatellátáshoz szükséges hulladékszállító járművek a társaság tulajdona. A járműveket a
telephelyén tárolja, műszaki állapotukat naponként ellenőrzi, gondoskodik a gépek
felújításáról, műszaki vizsgáztatásáról, üzemanyaggal történő ellátásáról. A gépkocsivezetők
és a rakodó személyzet munkaképes állapotát a szállítási és anyagmozgatási munkavezető
naponként ellenőrzi. A kommunális hulladékot a szolgáltató a szolgáltatás vevőitől begyűjti,
majd a legálisan működő befogadó helyre (Regionális Hulladékkezelő Kft Gyomaendrőd)
szállítja. Az elkülönítetten gyűjtött szelektív hulladék beszállítása, kezelése 2016 évben még a
Gyomaközszolg Kft üzemelésében lévő engedéllyel rendelkező Hulladékudvarra történt.
Közszolgáltató váltáskor az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése a kétszeresére nőtt, ezért
ez a mennyiség ezen a területen már kezelhetetlen, 2017. Áprilisától a Regionális Kft
telephelyén történik, mely kezelésért a kft díjat fizet.
A KEOP pályázaton nyert edényzetek átvétele (zöld-, műanyaghulladék) Gyomaendrőd Város
területén folyamatosan biztosított és Kardos Község területén pedig az önkormányzat
bonyolította le a kommunális edényzetek kiosztását.
A települések területét - a szolgáltatás biztosítása időbeli elhatárolása végett - ellátási
körzetekre osztottuk. Egy- egy körzetben a szolgáltatás elvégzése a munkahét egy-egy
napjához kötődik, ily módon a teljesítmények (körzeti teljesítések) egy részének mérése és
ellenőrzése, áttekintése egyszerűsödik. A teljesítmények teljes kiértékelése az operátor által
vezetett ürítés-számok, továbbá a hulladékot befogadó cég által bizonylatolt hulladéktömeg
összevetése alapján történik.
A települési folyékony hulladék gyűjtés, szállítási tevékenységet 1 fő alkalmazott látja el, aki
egyrészt begyűjti és a szennyvíztelephelyre szállítja a megrendelt lakossági és közületi
folyékony hulladékot.
A munkamegosztási rend és a működési igény alapján a gazdasági társaság szervezeti
felépítése az alábbi séma szerint alakult.
Ügyvezető igazgató
Ügyvitel - pénztár
Szállítás- anyagmozgatási
könyvelés
szállítási ügyintéző
pénztáros, ügyfélszolgálat
gépkocsivezetők
rakodók
válogatók

A társaság a címben meghatározott telephelyen működik. A kerítéssel határolt őrzött
telephelyen rendelkezésre állnak a működéshez szükséges tárgyi feltételek. A személyzetnek
megfelelő szociális helyiségekkel való ellátottsága 2009 06.01 –től egy korszerű bérleményi
épület igénybevételével maradéktalanul megoldódik.
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VI. Pénzügyi terv
A DAREH Bázis Nonprofit kft-vel való egyeztetést követően még nem minden kérdéses
pontra kaptunk végleges választ. A kommunális hulladékot a begyűjtéstől számított
legközelebbi átrakó vagy válogató állomásra kell beszállítani. Azonban a dareh pályázatban
gyomaendrőd nem vett részt, így egyeztetést követően azt az ígéretet kapta a Dareh Kft
Szarvas város polgármesterétől, hogy 2017 október 1-től a Gyomaközszolg Kft a begyűjtött
mennyiséget beszállíthatja az átrakó állomásra. Ehhez viszont Szarvas város képviselő
testületétől elfogadó határozat szükséges.
A szelektív (csomagolási és zöld) hulladék Regionális Hulladékkezelő Kft-hez való
beszállításhoz, még egyeztetésre van szükség a Regionális Kft és Dareh Kft között.
A folyamatosan képződő zöldhulladék nehéz feladat elé állítja társaságunkat.
A szelektív hulladék már az NKHV tulajdona, az értékesítés árbevétele őt illeti, a korábbi
években kapott támogatással már nem számolhatunk.
2016. Szeptemberétől bevezetett zöld hulladék gyűjtés 2 fő alkalmazását tette szükségessé.
Ebből adódóan a személyi jellegű költség nőtt.
Megnevezés

2017 1-12 hó
terv

nem
közszolgáltatás

közszolgáltatás

I. Értékesítés nettó árbevétele

191 701

16 202

175 500

II. Aktivált saját
teljesítmények értéke

0

0

0

III. Egyéb bevételek

66

0

66

ebből: visszaírt értékvesztés,
terven felüli écs.
IV. Anyagjellegű
ráfordítások
V. Személyi jellegű
ráfordítások

0

0

0

97 594

7 925

89 669

57 779

5 784

51 995

VI. Értékcsökkenési leírás

3 526

66

3 460

VII. Egyéb ráfordítások

6 318

0

6 318

ebből: értékvesztés, terven
felüli écs.
A. TEVÉKENYSÉG
EREDMÉNYE (I+II+III-IVV-VI-VII)
VIII. Pénzügyi műveletek
bevételei
IX. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
B. PÉNZÜGYI
MŰVELETEK
EREDMÉNYE (VIII-IX)
C. ADÓZÁS ELŐTTI
EREDMÉNY (A+B)

0
26 550

2 427

24 123

180

24

156
0

180

24

156

26 730

2 451

24 279

X. Adófizetési kötelezettség

2671

162

2 509

D. ADÓZOTT EREDMÉNY
(C-X)

24 059

2 289

21 770
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Jelen Üzleti tervben 2017 évre vonatkozóan három negyedév az FBH-Np Kft időszaka, 3,3
Ft/literrel gyomaendrődi lerakóba való szállítással, és egy negyedév a Dareh Bázis Np Kft 1,8
Ft/literrel kommunális hulladék vidéki átrakó állomásra való beszállítással. A szelektív
hulladék beszállítási költsége továbbra is gyomaendrődre van tervezve.
Az FBH-Np Kft-től kapott 3,3 Ft/liter vállalkozási díjjal minden költség a kft-t terhelte
(gyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás, kezelés, hulladékudvar üzemeltetés). Ezzel szemben a
Dareh Bázis Kft 1,8 Ft/liter díjában csak a gyűjtés, szállítás szerepel. Az ártalmatlanítási,
szelektív kezelési költséget közvetlenül a Dareh Kft fizeti. Ezen felül külön kerül
elszámolásra a hulladékudvar üzemeltetése, valamint a kft tulajdonában lévő edényzetek
lakosság részére történő ingyenes biztosítása (Dévaványai edényzetek).
Az NHKV Zrt-vel való elszámolás nagyon nehézkes, ennek ellenére ezidáig az FBH- Np Kft
korrektsége miatt a munkavállalók bére, járulékai, és ÁFA fizetés iránti kötelezettségünknek
minden hónapban eleget tudtunk tenni.
Tekintettel arra, hogy az FBH-Np Kft-vel kötött szerződés 2017. Szeptember 30-al
megszűnik, ígéretek szerint pénzügyileg is el tudunk számolni egymással még ebben az
évben. Amennyiben ez valóban bekövetkezik, abban az esetben a Regionális Hulladékkezelő
Kft felé lévő 2016 évi tartozásunk kifizetését tekintjük elsődlegesnek.
A Dareh Bázis Np kft-vel való alvállalkozói szerződésben a pénzügyi elszámolás negyedéves
elszámolást tesz lehetővé 30 napos fizetési határidővel. Előleg számla is csak abban az
esetben nyújtható be, amennyiben a Dareh Kft előleget kap az NHKV Zrt-től.
Ez a bizonytalan pénzügyi helyzet azt vonhatja maga után, hogy a tulajdonosi kölcsön
visszafizetéséhez további haladékot kér a kft.
Gyomaendrőd, 2017.09.12.

Vaszkó Anikó
Ügyvezető igazgató
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. szeptember 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Hulladéklerakó rekultiváció II. ütem.
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2007-ben Békéscsaba, Gyomaendrőd, Körösladány, Szarvas, Csabacsűd, Kondoros, Csárdaszállás, Kétsoprony és
Szabadkígyós Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás néven közös pályázatott
nyújtott be a településeken található felhagyott szeméttelepek rekultivációjára. A "Települési szeméttelep
rekultivációs program a Körös-szögben” tárgyú KEOP-7.2.3.0-2007-0013 azonosítószámú projekt keretében a
Gyomaendrőd, 0130/12 hrsz-ú ingatlanon található felhagyott szeméttelep rekultivációjára 84 240 217 Ft összegű
támogatást nyertünk.
A projekt kivitelezése 2012-ben valósult meg a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség 61454-005/2011 iktatószámú rekultivációs engedélyében foglaltak szerint. A rekultivációs engedély
Gyomaszolg Ipari Park Kft nevére szolt. A beruházás teljes lebonyolítását, így a projekt előkészítését és tervezését a
Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultuvációs Önkormányzati Társulás végezte. Az engedély 5 település
esetében egy ütemű, azonban Gyomaendrőd, Szarvas, Kondoros és Szabadkígyós esetében kétütemű rekultivációt
írt elő. Az együtemű rekultiváció során a depóniák légmentesen lezárásra kerültek, míg a négy település esetén
gázkivezetők lettek kialakítva és a szigetelés nem teljesen vízhatlan. Az első ütem megvalósítása a fenti projekt
keretében rendben megvalósult, de mivel a projekt a társulás gondozásában volt, ezért a járulékos feladatok
nyomon követése nem történt meg sem a Társulás sem pedig részünkről, így a 2. ütemre vonatkozó kötelezettség
eddig elkerülte a figyelmünket. Az engedély szerint az 1. ütem befejezését követően a négy településnek 2017.
december 31-ig be kell nyújtania a hatóságnak a 2. ütem megvalósítására vonatkozó dokumentációt.
Az elmúlt időszakban több környezetvédelmi szakértő véleményét is kikértük az ügyben és az álláspontjuk az a
megvalósult műszaki tartalom és a monitoring vizsgálatok alapján, hogy a 2. ütem megvalósítását még nem lehet
megkezdeni, mivel a depóniában még olyan folyamatok zajlanak, mely gáztermelést eredményeznek, így a teljes
lezárás nem lehetséges.
A kiértékelt adatokról egyeztetés történt az engedélyező hatósággal is és az álláspontjuk az, hogy ebben az esetben
a 2. ütem kivitelezésének 5 évvel történő halasztását kell kérnünk, így a dokumentációnak erről kell szólnia. A
hatóság álláspontja az, hogy a 2. ütem kivitelezésének kérdéséről a 2022-ben benyújtandó dokumentumok alapján
lehet érdemben dönteni.
A fentiek alapján árajánlatokat kértünk be a 2. építési ütem felülvizsgálati dokumentációjának elkészítésére és az
alábbi ajánlatok érkeztek:
·
·
·

Szekvens Bt (5700 Gyula, Hold u. 10.): bruttó 1.500.000 Ft
Kövite-Plusz Kft. (5700 Gyula, Nagyváradi út 54.): bruttó 1.651.000 Ft
Bányai Bt. (5700 Gyula, Budapest krt. 19.): bruttó 2.019.300 Ft

A benyújtandó dokumentáció elkészítéséhez a legalacsonyabb ajánlatot adó Szekvens Bt. ajánlata alapján bruttó
1.500.000 Ft szükséges, melynek forrásaként a 2017. évi költségvetés települési hulladékkezelés kormányzati
funkció dologi kiadásai keretét javasoljuk.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Dokumentáció elkészítése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, 0130/12 hrsz. alatti rekultivált
hulladéklerakó 2. építési ütem felülvizsgálati dokumentációjának elkészítésére a Szekvens Bt (5700 Gyula, Hold u.
10.) által benyújtott bruttó 1.500.000 Ft összegű ajánlatát elfogadja. A dokumentáció elkészítéséhez szükséges
1.500.000 Ft-ot a 2017. évi költségvetés települési hulladékkezelés kormányzati funkció dologi kiadásai keret terhére
biztosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. szeptember 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Közterületek elnevezése [2. forduló]
Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület augusztus 31-i ülésén úgy határozott a 963 helyrajzi számú közterület elnevezéséről, hogy arról
a szeptemberi ülésén dönt az érintett lakosok javaslatának figyelembe vételével.
Az ügy gyorsítása érdekében szeptember 4-én levélben kerestem meg a 963 helyrajzi számú közterület valamennyi
nagykorú lakóját, hogy az érintett ingatlanok választójogú lakói támogatásával ellátott írásos megkeresésben
kezdeményezzék az általuk javasolt közterület megnevezést.
A lakók szeptember 14-én a mellékelt levélben kerestek meg, amelyben jelezték, hogy több névjavaslatuk is van.
Kérik, hogy ezek figyelembevételével döntsön a képviselő-testület a közterület elnevezéséről. Javaslataik
sorrendben: 1. Kereszt utca, 2. Kérész utca, 3. Négy ház utca.
A Képviselő-testület a közterület elnevezési napirend keretében szintén nem döntött 0880, 0764, 0795, 16904, 1741,
14933 és a zártkert 14923 helyrajzi számú közterületek elnevezéséről, annak újratárgyalását rendelte el. Felkérte a
Siratói Környezetvédelmi és Horgász Egyesületet, hogy annak közgyűlése, indokolással ellátott hivatalos névadási
javaslatával keresse meg Gyomaendrőd Város Önkormányzatát.
Az egyesület titkára egy ’emlékeztetőt’ nyújtott be szeptember 11-én. Ennek lényege, hogy az egyesület elnöksége
javaslattal fordul majd a közgyűlés felé, amelyben azt indítványozzák, hogy a 880 helyrajzi számú közterület
nevének a Fenyves út megnevezést, a 16904 helyrajzi számú közterület nevének a Sipos út megnevezést, a 17041
helyrajzi számú közterület nevének a Fekete erdő út megnevezést, a 0764 helyrajzi számú közterület nevének a
Varga út megnevezést, a 14923 és a 14933 helyrajzi számú közterületek nevének a Delta út megnevezést
javasolják a képviselő-testületnek az ’emlékeztetőben’ leírt indokok alapján.
A Siratói Környezetvédelmi és Horgász Egyesület közgyűlése csak az elnökségi ülést követően fog ülésezni, így a
döntésről szóló jegyzőkönyvet a képviselő-testületi ülésig eljuttatják.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"963 hrsz. közterület elnevezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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. október 1-étől a
{[Kereszt utca] vagy [Kérész utca] vagy [Négy ház utca] vagy [Bódvai köz]} nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 11. 30.
Felelős: Dr. Uhrin Anna
Hivatali felelős: Megyeri László
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2. döntési javaslat
"0880 hrsz. közterület elnevezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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. október 1-étől a {[Fenyves út]
vagy [Csíkász út]} nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 11. 30.
Felelős: Dr. Uhrin Anna
Hivatali felelős: Megyeri László
3. döntési javaslat
"0764 és 0795 hrsz. közterületek elnevezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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. október 1-étől a {[Varga út] vagy [Pákász út]} nevet
adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 11. 30.
Felelős: Dr. Uhrin Anna
Hivatali felelős: Megyeri László
4. döntési javaslat
"16904 hrsz. közterület elnevezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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. október 1-étől
a {[Sipos út] vagy [Vejsze utca]} nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 11. 30.
Felelős: Dr. Uhrin Anna
Hivatali felelős: Megyeri László
5. döntési javaslat
"17041 hrsz. közterület elnevezése"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva Gyomaendrőd zártkert 17041
helyrajzi számú, kivett saját használatú út művelési ágú, Magyar Állam tulajdonú közterületnek 2017. október 1-étől
a {[Fekete erdő út] vagy [Szigony utca]} nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 11. 30.
Felelős: Dr. Uhrin Anna
Hivatali felelős: Megyeri László
6. döntési javaslat
"14933 és 14923 hrsz. közterületek elnevezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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. október 1-étől a
{[Delta út] vagy [Varsa utca]} nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 11. 30.
Felelős: Dr. Uhrin Anna
Hivatali felelős: Megyeri László
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat

Toldi Balázs Polgármester részére
5500 Gyomaendrőd, selyem u. 124.

Tárgy : Gyomaendrőd belterület 963 helyrajzi számú közterület elnevezése .

Tisztelt Toldi Balázs Polgármester úr!

A 2017 .09 .1 1.-é n kelt Vl.2907 -1/2017 ügyiratszámú levelükben tájékoztatták a 5500 Gyomaendrőd
Kölcsey U. 15/1, 5500

Gyomaendrőd,

Gyomaendrőd,

Kölcsey u. 17/1, 5500

Gyomaendrőd,

Erkel F. u.1l1,ds a 5500

Erkel F. u.HU lakosokat, hogy jelen állapotban az ingatlanok címei nem felelnek meg

hatályos jogszabályoknak. A megközelítést szolgáló 963. helyrajzi számú közterületet a címképzésnek
megfelelően

kívánják elnevezni.

A utca cím elnevezés változás négy családi házat érint, ebből kettő a Kölcsey Ferenc utcához, kettő az
Erkei Ferenc utcához van lakcím szerint rendelve .

Az érintett lakók egyhangúlak szeretnék, ha a képviselő testület keresne olyan területrendezési
megoldást, amelyben az érintetek a jelenlegi lakcímüket meg tudják tartani. A lakók többségében
idős

emberek, akiknek a lakcím átírás nagy kényelmetlenséggel és sok idővel jár.

Amennyiben a képviselő testület nem tudd megoldá st találni a jelenlegi lakcímek megtartására úgy
kérjük a lakók közterület elnevezési javaslatát figyelembe venni.

Az utca érintett lakói nem értenek egyet és nem szeretnék, ha az ingatlanuk megközelítését biztosító
közterület neve Bódvai köz lenne, nem vitatva annak tényét, hogy valamikor a gyomai
településrészen volt ilyen megnevezésű terület.
A lakók az alábbi megnevezést javasolják ... „„ ....... „„„„.„„„.köt", (K+s-kfut.
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A javasolt megnevezés nem történelmi és nem földrajzi elnevezés, egyszerűen a közterület jellegére
utal. A gyomai településrész lakók is igy ismerik a Kölcse y utcát és az Erkel utcát összekötő
közterületet.

Kérem a Polgármester urat levelünket a ké pvi s elő t estül etn ek eljuttatni és a bizottsági és k épvi se l ő
testületi üléseken figyelembe venni a lakó k kérését .

Köszönettel :

Az érintett 963, hrsz . ingatlan lakói nevében :
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. szeptember 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Közlekedésbiztonsági intézkedés Selyem út és az Apponyi út
kereszteződésében
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület korábban már többször is foglalkozott a Selyem út és az Apponyi út kereszteződésének
forgalom technikájával és közlekedés biztonságával. A legutóbbi döntés értelmében figyelemfelhívó sárga tábla
került kihelyezésre. A legutóbbi (2017. július 25.) közlekedési balesetet követően Paraizs Tamás r. alezredes
őrsparancsnok levélben fordult Önkormányzatunkhoz, melyben kérte, javasolta, hogy a további balesetek elkerülése
érdekében vizsgáljuk meg a kereszteződésben forgalomlassító akusztikai bordák és veszélyt jelző sárga villogók
kihelyezésének lehetőségét.
A két forgalomtechnikai elemre indikatív árajánlatot kértük be, mely a következőképen alakul:
Sárga villogó:
1.
változat: Ø300 mm LED-es sárga villogó jelzőfej, villogtató panellel, tartószerkezettel, elektromos
hálózatra kötéssel: 873.000,- Ft + áfa/db
Fenti ár tartalmazza a hálózatra csatlakozás teljes ügyintézését, az áram elvezetését mindkét „oldalra” illetve a
mindehhez szükséges villamos terv elkészítését is. Az átfutási idő megrendeléstől számított hat hónap.
2.
változat: Ø300 mm LED-es sárga villogó jelzőfej, villogtató panellel, tartószerkezettel, napelemes energia
ellátással, oszlop telepítésével, az energiaellátáshoz szükséges meghajtó akkumulátorral és az azt védő zárható
szekrénnyel: 625.000,- Ft +áfa/db Tudnivaló ehhez, hogy az akkumulátor 2-3 évenként cserére szorul, ennek
a változatnak hosszú távon nagyobb karbantartási, fenntartási költségei vannak.
Akusztikus borda 2 × 7 db, sárga kivitelben:
Jellemzője: általában az országos közúthálózaton alkalmazott 5-10 mm magas, 50 cm széles, a forgalmi sávon
keresztül haladó redőzött sárga színű hideg plastic sáv, mely a jármű gumiabroncsával érintkezve hang jelzést ad a
járművezető részére. Veszélyes, vagy fokozott figyelmet igénylő helyeken alkalmazzák. Nagy sebesség esetén ez a
hang kellemetlen lehet a környezet számára is, azonban jelen esetben a kötelező megállás miatt, csak kivételes
esetben lehet nagy sebességről beszélni.
Telepítési költség:
17,5 m2 × 10.500,- Ft + Áfa / m2 = 183.750,- Ft + Áfa
Mindkét megoldás (napelemes veszélyt jelző lámpa + akusztikus borda) alkalmazása bruttó 1.820.862 Ft-ba kerül,
melyre a 2017-es évben nincs költségvetési forrás, ezért a fejlesztések támogatása esetén javasoljuk, hogy a
kivitelezési költség a 2018. évi költségvetésben legyen biztosítva.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Fejlesztés támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Gyomaendrőd, Selyem út és Apponyi út
18

kereszteződésének forgalomtechnikai fejlesztését 14 db akusztikus borda és 2 db napelemes sárga villogó
kihelyezésével. A munkálatok megvalósításának 1,9 millió forint értékű forrása a 2018. évi költségvetés felhalmozási
kiadásai között, önálló soron kerüljön megtervezésre.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. szeptember 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Gyomai Szülőföld Baráti Kör kérelmének ismételt tárgyalása
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!
2017. augusztus 31-i ülésén tárgyalta a Képviselő-testület Halászné dr. Balogh Erzsébet, a Gyomai Szülőföld Baráti
Kör elnöke által benyújtott kérelmet. A kérelemben anyagi segítséget kért a Baráti Kör a Kállai Ferenc színművészt
ábrázoló szoborállítás fennálló tartozásának pénzügyi rendezéséhez.
A szobor megvalósítását Szőke Sándor szobrász 6,5 millió Ft-ért vállalta, mely összegből a Baráti Kör 4 millió Ft-ot
rendezett. A 4 millió Ft-ból 1,5 millió Ft-ot Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatás formájában biztosított
még 2015. novemberében. A szobor megvalósításához a Gyomai Szülőföld Baráti Kör 1,5 millió Ft összegű
támogatást nyert az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Kedvezményezettnek a támogatás valamint az elvárt
önrész felhasználásáról 2016. április 30. napjáig kellett szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania. A támogató
hatóság a benyújtott elszámolás elbírálásáról és elfogadásáról a mai napig nem küldött lezáró dokumentumot
pályázó részére. 2017. augusztus 29-én a Baráti Kör emailben kért tájékoztatást a benyújtott elszámolás
elbírálásának eredményéről, melyre válasz a mai napig nem érkezett a támogató hatóság részéről.
Augusztusban a testület elutasította a Gyomai Szülőföld Baráti Kör kérelmét, mivel kérelmező a 2016. évi
beszámolóját nem helyezte letétbe az Országos Bírósági Hivatalnál (továbbiakban: OBH). Civil szervezet részére az
önkormányzat csak abban az esetben nyújthat támogatást, ha a szervezet eleget tett egyszerűsített beszámolója
OBH-nál történő letétbe helyezési kötelezettségének.
A Szülőföld Baráti Kör 2016. évi egyszerűsített beszámolója 2017. szeptember 5-én megjelent az OBH nyilvántartási
rendszerében, így jogi akadálya nincs, hogy a szervezet önkormányzati támogatásban részesüljön.
A Gyomai Szülőföld Baráti Kör kezdeményezése valóban méltó emléket állított városunk szülöttjének, így
Önkormányzatunk kereste a megoldást a kialakult helyzet rendezésére. A Képviselő-testület augusztusi ülését
követően polgármester úr felkereste Szőke Sándor szobrászművészt és a testület egyetértése esetén az alábbi
megállapodás születhet:
Gyomai Szülőföld Baráti Kör és Szőke Sándor szobrász között 2015. augusztus 1. napján létrejött
vállalkozási szerződés módosításra kerül, az alkotás elkészítésének bruttó díja 6,5 millió Ft-ról, 5,5 millió Ftra csökken.
A vállalkozási díjból a mai napig fennálló tartozás 1,5 millió Ft összegét kiállított számla ellenében 2017.
október 15. napjáig kell megfizetni.
Javasoljuk, hogy a Képviselő-testület a Gyomai Szülőföld Baráti Kör tartozásának rendezéséhez 1,5 millió Ft
összegű támogatást biztosítson, mely támogatási összeg közvetlenül a szobrász részére kerüljön átutalásra. A
támogatás forrásaként az önkormányzat 2016. évi szabad maradványát javasoljuk kijelölni.
A szobor költségének pénzügyi rendezését követően a Gyomai Szülőföld Baráti Kör a városnak kívánja
adományozni a Kállai Ferenc emlékére állított alkotást. Az ajándékozási szerződés megkötésének feltétele, hogy az
adomány tárgyát képező szobor per-, teher-és igénymentes legyen, illetve a támogató hatóság a Gyomai Szülőföld
Baráti Kör által - a Kállai szobor állításához - nyert 1,5 millió Ft összegű támogatás szakmai és pénzügyi
beszámolóját jóváhagyja.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen a kérelmet megvitatni és döntését meghozni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
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Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"A Gyomai Szülőföld Baráti Kör részére támogatás biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomai Szülőföld Baráti Kör kérelmét 1,5 millió Ft
összeggel támogatja. A támogatás utalásának feltétele a Gyomai Szülőföld Baráti Kör és Szőke Sándor szobrász
által aláírt módosított vállalkozási szerződés másolatának megküldése önkormányzatunk részére. A támogatás
összege kizárólag a Kállai Ferenc emlékére állított szobor költségeinek finanszírozására fordítható, közvetlenül a
szobrász részére történő utalással. A támogatás forrásaként az Önkormányzat 2016. évi szabad maradványát jelöli
ki. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármestert a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 10. 15.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
2. döntési javaslat
"Adományozás - Kállai Ferenc színművész emlékére állított szobor - elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel vette a Gyomai Szülőföld Baráti Kör
felajánlását és elfogadja a Kállai Ferenc, Nemzet Színésze születésének 90. évfordulója emlékére állított, per-,
teher-és igénymentes szobor város részére ajándékozását. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza jegyzőt a felajánlás jogi hátterének felülvizsgálatával és az adományozás dokumentumainak
előkészítésével, majd felhatalmazza polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: értelem szerint
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Dr. Uhrin Anna
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. szeptember 20-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!
A 2017. augusztusi Képviselő-testületi ülésre a 329/2017 (VI. 29) Gye. Kt. határozat értemében Weigetné Gubucz
Edit Kállai Ferenc Kulturális Központ mb. intézményvezetője elkészítette a XX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál
előzetes költségvetésének kiinduló alapjait, valamint a fesztivál tervezett időpontját.
A Képviselő-testület nem fogadta el a beszámolót a XX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztiválról, valamint felkérte az
Ügyrendi, Oktatási Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy az intézményvezetővel egyeztetve
tegyen javaslatot a Sajt és Túrófesztivál megrendezésre és azt terjessze be a Képviselő-testület szeptemberi
ülésére.
Az egyeztetés 2017. szeptember 12. napján megtörtént, a fesztivál időpontjaként 2018. április 27-28. napja lett
megjelölve. Javasolták a bizottság tagjai, hogy május 1-én külön majális kerüljön megszervezésre, mely szintén a
Kállai Ferenc Kulturális Központ feladata. A két rendezvényre az önkormányzat 6.5 M Ft forrást biztosít összesen.
A rendezvény tervezett összbevétele: 7.873.600, tervezett költségek 3.182.570,-Ft.
Az intézményvezető kéri, hogy szíveskedjen a Képviselő-testület a rendezvény időpontjáról dönteni, hogy a
szervezés és feladat ütemezés további munkálatait el tudja kezdeni az intézmény.
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
1. döntési javaslat
"XX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál tervezete"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a XX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál időpontjának a
2018. április 27- 2018. április 28. időpontot határozza meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"XX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál tervezete"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Munka ünnepe alkalmából 2018. május 1-jén
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tartandó majális megszervezésével megbízza a Kállai Ferenc Kulturális Központot.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"XX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál tervezete"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XX. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál, valamint a
2018. május 1-jén tartandó majális ünnepség költségeihez 6.5 M Ft önkormányzati forrást biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"XX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál tervezete"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Képviselő-testület utasítja Weigertné Gubucz Editet a Kállai Ferenc Kulturális Központ mb. intézményvezetőjét,
hogy kezdje meg a XX. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál 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 Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. szeptember 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A GYÜSZ-TE 2018. évi marketing és feladatterve
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2017.(I. 26.) Gye. Kt. határozatával jóváhagyta a
Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesülettel (Továbbiakban GYÜSZ-TE) kötött együttműködési
megállapodást.
Az érvényben lévő megállapodás II. fejezet 5. pontja értelmében a TDM szervezet évente marketingtervet is
tartalmazó feladattervet készít és ezt a Képviselő-testület elé terjeszti elfogadásra.
Az anyagban kielemezésre kerülnek a vendégéjszaka adatok az elmúlt néhány évről, melyből kiderül, hogy a 2016.
évben némi visszaesés volt tapasztalható a vendégéjszakák számában, mely az átlagos tartózkodási idő
rövidülésével is magyarázható. A 2017-es szezonban júniusig áll rendelkezésre adat.
Az összeállított anyagból kiolvasható, hogy szükség lenne egy turisztikai koncepció és egy városmarketing terv
összeállítására, valamint egy szezonnyújtó nagyrendezvényre szeptemberben, mellyel a turisztikai szezon
megnyújtható lenne.
A megküldött beszámolóban a GYÜSZ-TE részéről megfogalmazásra került, hogy a város adottságaira épülő
turisztikai és marketingtevékenységre lenne szükség. Ennek szerves része kell hogy legyen a horgászturizmus,
mely jelentősen fejlődő ágazat és a Liget Fürdő, mint már meglévő leglátogatottabb városi turisztikai attrakció. A
megküldött anyag tartalmazza továbbá, hogy a Liget Fürdő jelentős fejlesztés nélkül a jövőben nem fog tudni
eredményesen közreműködni a városi turizmus szinten tartásában, fejlesztésében.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltakat tekintse át, és hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"A GYÜSZ-TE 2018. évi marketing és feladatterve "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2017. (I. 26.) Gye. Kt. határozat alapján élő
megállapodás II. fejezetének 5. pontja értelmében a GYÜSZ-TE, mint TDM szervezet által elkészített 2018. évre
vonatkozó, marketingtervet is tartalmazó feladattervét jóváhagyja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
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Vezetői összefoglaló, jövőkép
Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület (röviden GYÜSZ-TE) célja: Gyomaendrőd turisztikai
desztinációjának pozicionálása nemzetközi és hazai turisztikai piacon úgy, hogy szervezeti összefogás mellett az
önkormányzattal karöltve egy megalapozott újszerű marketingstratégiát kialakítva, erre a célra igényelhető állami
támogatások segítségével, konzekvens brand - építő lépéseket tartalmazó tervezet alapján a látogatók/vendégéjszakák számának növelése, és motivációjuk maximalizálása, ezzel elérendő, hogy városunk és
vidéke turisztikailag frekventált lehessen. A fenntartható turizmus kialakítása, megőrzése és fejlesztése Gyomaendrődön. A turizmus esetében a fenntarthatóság a természeti, a kulturális és az épített környezeti elemek okos
felhasználást, fejlesztését és egyben védelmét jelenti, minek következtében a turizmusban részt vevők érdekei,
elvárásai egyszerre teljesülnek, a gazdasági előnyökből egyszerre részesülnek. Fenntartja a kommunikációt az
önkormányzat, turisztikai vállalkozók, szakmai szervezetek, civilek és a lakosság között a fejlődés érdekében.
Megfelelő kompetenciát biztosít (anyagi forrásokat és szakembereket) a feladatok végrehajtásához, a közösségi
érdekeket előtérbe helyezve. Az egyesület működése révén összeadódnak a szellemi javak, mely a város turisztikai fejlődését irányzó anyagi javak megteremtését célozza. Helyi turizmusban érintett gazdasági szereplők
szakmai továbbképzése, oktatása. (Forrás: GYÜSZ-TE alapszabály)
Fentieket figyelembe véve a GYÜSZ-TE az idei évben számos olyan feladatot végzett el, melyekkel elősegítette
a város turisztikai kínálatának turisták körében történő népszerűsítését.
2017. március – román újságírói study tour szervezése
2017. március – „Osztálykiránduló” study tour szervezése tanárok számára
2017. március-április – turisztikai kiállításokon való részvétel
2017. áprilistól – közös marketing tevékenység a Kállai Ferenc Kulturális Központtal, Szent Antal Népházzal,
Liget Fürdővel és az Önkormányzattal
2017. június – „Körös Pecsétgyűjtő” bevezetése turisták számára
2017. május-június – horgászturizmus résztvevőit kiszolgáló információs anyag összeállítása a KHESZ közreműködésével
2017. június-augusztus – turisták körében végzett kérdőíves felmérés
2017. június-augusztus – turisztikai információs stand a városban lévő rendezvényeken
2017. június-augusztus – ajándéktárgyak kínálatának bővítése helyi alkotók termékeivel
2017. július-szeptember – fotópályázat hirdetése
2017. szeptember – „Osztálykiránduló” study tour szervezése tanárok számára

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az aktív-, egészség- és ökoturizmus mellett érdemes a
horgászturizmusban rejlő lehetőségeket minél jobban kihasználni. Ebben a KHESZ-szel való együttműködés
segítséget nyújthat. További potenciált jelenthet Gyomaendrődnek a térségbe érkező turisták minél nagyobb
százalékban történő elérése, ugyanis úgy ahogy a városunkba érkező turista is ellátogat környékbeli településekre, egyre gyakrabban fordul elő, hogy a közeli településeken megszálló turisták is átjönnek Gyomaendrődre. A
környékre érkező turistákban rejlő lehetőségek kiaknázásában a kb. 60 km-es térség turisztikai szervezeteivel
való minél hatékonyabb együttműködés nyújthat segítséget.
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Illeszkedés városmarketing tervhez, turisztikai koncepcióhoz, egyéb hosszú
távú tervekhez
A Magyar Turisztikai Ügynökség kiemelt turisztikai termékként kezeli az aktív-, egészség-, örökségturizmust,
melyeket szervezetünk és a helyi önkormányzat is kulcsfontosságúnak ítél meg. A hatályos Nemzeti Turisztikai
Koncepció elfogadás még várat magára.
Jelenleg Gyomaendrőd városnak érvényes turisztikai koncepciója nincs, így ebbe nem tudjuk beilleszteni ezt a
marketingtervet1.
A jelenleg érvényes Integrált Városfejlesztési Stratégia is fontosnak tartja a turizmus fejlesztését, bár irányvonalat
nem jelöl ki. Ezzel szemben Gyomaendrőd Város Gazdasági Programja (2015- 2020) már konkrét célokat fogalmaz meg a turizmus fejlesztését illetően, főként a Liget Fürdő fejlesztésére vonatkozóan.
Gyomaendrőd Város Közművelődési Koncepciójából (2015 -2020) szem előtt tartjuk a helyi hagyományok megőrzését és a közművelődés fontosságát. A városi közművelődési intézményekre partnerként tekintünk minden
esetben. Erre jó példa a 2017. évben bevezetett „Körös Pecsétgyűjtő” füzet, amellyel már az első turisztikai szezonban sikerült két célt elérni: egyrészt a füzet elnyerte a turisták tetszését, másrészt a résztvevő városi intézményekkel valamint a többi résztvevővel is erősítette az együttműködést.
Ezzel együtt azonban fontos lenne egy, a gazdaságra és turizmusra is kiterjedő városmarketing terv.
A gyakorlatban is alkalmazható, XXI. század trendjeinek megfelelő városmarketing terv kidolgozásához
hatékony segítséget nyújthat az V. Országos Városmarketing Versenyen való részvétel.

1Megjegyzés:

Fontos lenne a helyi turisztikai koncepció és egy városmarketing stratégia létrehozása, hogy irányvonalat adjon az éves terveknek, kijelölje, mi tartozik turisztikai feladatkörébe és mi közművelődésbe.
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Helyzetelemzés
Gyomaendrőd, mint turisztikai termék
Természeti adottságok
Gyomaendrőd turisztikai szempontból rendkívüli adottságokkal rendelkezik, melyek kihasználása az évek során
egyre nőtt. A Hármas – Körös folyó és annak,a város területén található (Európában egyébként egyedinek számító) 16 kül- és belterületi holtága az egyik ilyen adottság. Ezek a vizek jelenleg alkalmasak horgászatra, vízi sportokra (kajak, kenu, sárkányhajó), strandolásra, árterük, környékük pedig túrázásra, az élővilág megfigyelésére,
valamint nagyban meghatározzák a város látképét, unikális hangulatot adva ezzel neki.
A város vizeinek fő turisztikai hasznosítása közül fontos kiemelni a horgászatot, mely március és október között
vonzza ide a turistákat.
A másik ilyen adottság a városunk alatt található termálvíz, melyet már 1960!-ban gyógyvízzé nyilvánítottak. A
feltörő víz, úgynevezett alkalihidrogénkarbonátos termálvíz, mely külsőleg alkalmas krónikus reumatikus, köszvényes bántalmak, idegzsába, isiász ellen, gyógyító hatású a törések, zsugorodások, petefészek-gyulladás és idült
gyulladások esetében. Ivókúraként is alkalmazható krónikus nyálkahártyahurut, bélhurut, epehólyaghurut, vesemedence gyulladás, emésztési zavarok, gyomorégés, gyomorfekély ellen. (Gyomorsavhiány vagy kevés gyomorsav esetén az ivókúra nem javasolt.) Erre az adottságra épül a város egyik leglényegesebb turisztikai attrakciója
a Liget Gyógyfürdő és kemping.2

Kulturális kincseink (épített környezet)
A város legfontosabb turisztikai attrakciói 3:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Liget Gyógyfürdő és Kemping
Erzsébet Ligeti Lombkorona sétány és kilátó
Endrődi szabadstrand
Kner Nyomdaipari Múzeum
Szent Antal kenyérsütő ház
Vidovszky Béla Városi Képtár
Körös Látogatóközpont / Aranka Babamúzeum
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
Bárka Látogatóközpont
Templomok

2A

fentieket miden Gyomaendrődöt bemutató PR és egyéb anyagban érdemes kihangsúlyozni.

3a

teljesség igénye nélkül
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SWOT elemzés
Gyomaendrőd, mint turisztika termék
Erősségek
- Vasúttal könnyen megközelíthető (közvetlen a
Budapestről, Aradról, Temesvárról, Bukarestből)
- TDM szervezet és turisztikai információs iroda
(Tourinform) található a településen
- Gazdag természeti örökség és arra épülő turisztikai termékek megléte
- Hármas-Körös folyó és holtágai, melyek kiváló
horgászvizek
- Történelmi és vallási örökség
- Termálvíz kincs, ami minősített gyógyvíz
- Országban egyedülálló nyomdaipari gyűjtemény
- Kiépített elsődleges turisztikai szuprastruktúra pl.:
vendéglátóhelyek, éttermek magas száma,
apartmanok, üdülők magas száma
- Országos, regionális ismeretségű rendezvények
pl.: Nemzetközi Sajt és Túró Fesztivál, Nemzetközi VW Bogártalálkozó
- Jó ár/érték arány
- Vendégszeretet
Lehetőségek
- A turisták száma világviszonylatban növekszik
- Európai Unión belüli mobilitás
- Belföldi turizmus egyre népszerűbb
- Európai Uniós támogatások lehívása
- Egységes városi marketing kialakítása
- GYÜSZ-TE kártyarendszer megújítása, kiterjesztése az Önkormányzati intézményre is
- Szorosabb együttműködés a szolgáltatók között
- Testvérvárosi kapcsolatok kiaknázása

-

Gyengeségek
Nagymértékű szezonalitás
Stabil, kiépített vendégkör hiánya
Komplex turisztikai csomagok hiánya
Hotelférőhelyek száma alacsony (magasabb minőségű szálláshelyek hiányoznak)
Kevés a jól képzett, idegen nyelveket beszélő
munkaerő
Alacsony a külföldi vendégek száma
Belső kommunikáció gyenge,
Nincs városi marketing stratégia
Idegenforgalmi koncepció lejárt (2007-2013)
Őszi szezonhosszabbító (nagy) rendezvény nincs
(szeptember, október)

Veszélyek
- Nehezen közelíthető meg közúton, nincs a megyébe vezető autópálya
- Versenyhelyzet a térségben, hasonló profillal rendelkező városok pl.: Gyula, Szarvas
- Alulfinanszírozottság, forráshiány
- Nincs egységes marketingstratégiája a városnak,
összhang hiánya a szolgáltatók között
- Fekete és szürkegazdaság további erősödése
- Liget Fürdő fejlesztésének elmaradása forráshiány
miatt
- Térségi TDM szervezet hiánya az egész régiót
hátrányosan érinti

Gyomaendrőd rengeteg turisztikai attrakcióval, természeti kinccsel rendelkezik, melyek a turizmusban nagyon jól
kiaknázhatóak. Olyan egyedülálló, máshol nem tapasztalható élményekkel gazdagodhatnak az ide érkezők, mint
kevés másik helyen a régióba. A helyi turizmus azonban nagymértékben függ a szezonalitástól, melynek csökkentése kiemelt feladatunk. Az egész országot érintő problémák, mint az alulfinanszírozottság, források hiánya,
jól képzett munkaerő hiánya, a desztinációt is érinti. A komplex turisztikai csomagok összeállításával kiépíthető
lenne egy stabil vendégkör, erre törekvések az évek során folyamatosan vannak/voltak, de ennek látható eredménye egyelőre várat magára. A csomagok kialakításának nehézsége a Gyomaendrődi piac nagy megosztottságának köszönhető. Rengeteg kis szolgáltató található, melyek érdekeinek egyeztetése embert próbáló feladat.
Fontos lenne az együttműködés jegyében a város idegenforgalmi koncepciójának megújítása. Fontos lehetőség
az EU-s pályázati pénzek lehívása, a fenntarthatóság elvének figyelembevételével. A Liget Fürdő fejlesztéseinek
elmaradás a legnagyobb veszély, ami a város turizmusát fenyegeti. A Fürdő fontos központja a turizmusnak,
mely ha hanyatlásnak indul, a turisták elpártolásához fog vezetni.
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Gyomaendrőd a statisztikák tükrében
A turizmus egy virtuális ágazat, azaz önállóan nem mérhető iparág. Mélyebb statisztikai elemzéseket csak a
szálláshelyszektorban tudunk készíteni, hiszen itt áll rendelkezésre a legtöbb adat (vendég száma, költése, vendégéjszakák száma). Fontos kiemelni, hogy ezek a statisztikák Gyomaendrődön turisták által elköltött teljes öszszegeket nem képesek mérni, valamint a nem a városban megszálló vendégek költését sem tükrözi.
Saját magunk által készített vendégelégedettségi kérdőív segítségével képet kapunk a városban tartózkodó turisták véleményéről, valamint földrajzi és demográfiai adataikról. Ezek fontos adatok egy célzott marketingkampányhoz, segítségükkel költséghatékonnyá tehetők a megjelenések.

Vendégek és vendégéjszakák száma (KSH)
A kereskedelmi szálláshelyek tekintetében (1. tábla) az adatok alapján elmondható, hogy mind a vendégek számában mind a vendégéjszakák számában folyamatos emelkedés volt megfigyelhető az elmúlt 4,5 évben. A 2012es év a GYÜSZ-TE TDM szervezetként való működésének kezdete, így ezt az évet vettük alapul. Az országos,
régiós és megyei szintű fejlődés ütemét jól követte a Gyomaendrőd turizmusának bővülése. A kétszámjegyű
növekedések azt mutatják, hogy a város még közel sem érte el növekedésének korlátját. Ezt a későbbiekben
elemzett kapacitás-kihasználtsági adatok is meg fogják erősíteni.
Az átlagos tartózkodási idő folyamatos csökkenése a vendégéjszakák és vendégek számának növekedése mellett azt mutatja, hogy vendégek inkább rövidebb ideig tartózkodnak egy helyen, divatosak lettek az hosszú hétvégézések. 2013-ban a vendégszám 24,8 %-os növekedése mellett a vendégéjszakák száma szinte alig emelkedett (0,6%), így az ÁTI 3,7 napról 3,0 napra csökkent, mely érték azóta stagnál.
1. tábla: Kereskedelmi szálláshelyek 4 vendégforgalma 2012 – 2017 június között
Terület
Vendégek száma
Vendégéjszakák
Átlagos tartózko(fejlődés üteme bászáma
dási idő (ÁTI)
Időszak
zis: előző év)
(fejlődés üteme
bázis: előző év)
Magyarország
8 385 169
21 805 200
2,6
Dél – Alföld
489 497
1 237 809
2,5
2012. év
Békés –megye
151 841
470 794
3,1
Gyomaendrőd
4 285
15 712
3,7
Magyarország
8 885 053(+ 5,9%)
22 968 472 (+5,3 %) 2,6
Dél – Alföld
517 121 (+5,6 %)
1 292 774 (+4,4 %)
2,5
2013. év
Békés –megye
170 214 (+12,1 %)
519 577 (+10,4 %)
3,1
Gyomaendrőd
5 348 (+24,8 %)
15 810 (+0,6 %)
3,0
Magyarország
9 639 865(+8,5 %)
24 433 676 (+6,4 %) 2,5
Dél – Alföld
610 481 (+18%)
1 484 516 (+14,8 %) 2,4
2014. év
Békés –megye
212 423 (+24,8 %)
620 782 (+19,5 %)
2,9
Gyomaendrőd
6 737 (+25,9 %)
19 273 (21,9 %)
2,9
Magyarország
10 402 901(+7,9%)
25 887 893 (+5,9 %) 2,5
Dél – Alföld
690 005 (+13,0 %)
1 609 460 (+8,4 %)
2,3
2015. év
Békés –megye
230 382 (+8,4 %)
622 276 (+0,4 %)
2,7
Gyomaendrőd
7 022 (+4,2 %)
20 865 (+8,2 %)
3,0
Magyarország
11 117 294 (+6,8%)
27 629 453 (+ 6,7%) 2,5
Dél – Alföld
730 418 (+ 5,8%)
1 709 823 (+ 6,2%)
2,3
2016. év
Békés –megye
238 476 (+3,5%)
634 822 (+2,0 %)
2,6
Gyomaendrőd
7 342 (+4,5 %)
20 286 (-2,7 %)
2,7
Magyarország
5 139 965
12 180 812
2017. év
jan.- jún
Dél – Alföld
345 921
802 198
Kereskedelmi szálláshely (239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján): szálloda (szálloda étteremmel), gyógyszálloda,
wellness szálloda, garniszálloda (szálloda étterem nélkül), apartman szálloda, panzió, kemping, üdülőház, turistaszálló,
ifjúsági szálló
4
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Békés –megye
Gyomaendrőd

113 369
277 038
2 962
6 528
Adatok forrás: KSH tájékoztatási adatbázis, táblázat saját szerkesztés

2. tábla:Üzleti célú egyéb (korábban magán-) szálláshelyek vendégforgalma2012 – 2016 között
Időszak
Terület
Vendégek száma
Vendégéjszakák
Átlagos tartóz(fejlődés üteme bázis: száma
kodási idő
előző év)
(fejlődés üteme bázis:
előző év)
Magyarország
953 902
3 368 460
3,5
Dél – Alföld
70 065
197 484
2,8
2012. év
Békés –megye
26 446
85 999
3,3
Gyomaendrőd
2 365
8 365
3,5
Magyarország
1 062 779 (+11,4%)
3 671 572 (+9,0 %)
3,5
Dél – Alföld
80 416 (+14,8%)
222 218 (+12,5 %)
2,8
2013. év
Békés –megye
27 325 (+3,3 %)
88 264 (+2,6 %)
3,2
Gyomaendrőd
2 108 (- 10,9 %)
8 211 (-1,8 %)
3,9
Magyarország
1 363 563 (+28,3 %)
4 478 706 (+22,0 %)
3,3
Dél – Alföld
110 862 (+37,9 %)
300 431 (+35,2 %)
2,7
2014. év
Békés –megye
41 271 (+51,0 %)
131 022 (+48,4 %)
3,2
Gyomaendrőd
3 386 (+60,6 %)
12 472 (+51,9 %)
3,7
Magyarország
1 661 262 (+21,8 %)
5 361 501 (+19,7 %)
3,2
Dél – Alföld
122 550 (+10,5 %)
372 011 (+23,8 %)
3,0
2015. év
Békés –megye
41 254 (-0,04 %)
153 072 (+16,4 %)
3,7
Gyomaendrőd
3 677 (+8,6 %)
13 610 (9,1 %)
3,7
Magyarország
1 920 591
6 443 088
3,3
Dél – Alföld
149 089
422 965
2,8
2016. év
Békés –megye
51 994
165 143
3,1
Gyomaendrőd
2 812
10 529
3,7
Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis, táblázat saját szerkesztés
A KSH adatai alapján elmondható (2. tábla), hogy Gyomaendrődön az üzleti célú magánszálláshelyeken 2013.
évi csökkenés után 2014-ben egy nagyon intenzív növekedés vette kezdetét. A rekordnak számító növekedés
valószínűleg nem csak a magasabb számú érkezésnek, hanem a gazdaság „fehéredésének” is volt a következménye. Ezt növekedést sikerült 2015-ben újabb kb. 9 %-kal (vendégek és vendégéjszakák számában is) megfejelni. Az átlagos tartózkodási idő 3,7 nap (2015;2016), ami magasabb érték, mint kereskedelmi szálláshelyek
esetében.

Vendégéjszakák és IFA bevételek alakulása Gyomaendrődön 2015-16
2015. év
Hónap

2016. év

Vendégéjszaka (éj)
mentes

köteles

IFA (ft)

összesen

bevallott

Vendégéjszaka (éj)
mentes

köteles

IFA (ft)

összesen

bevallott

Január

116

292

408

102 200

173

332

505

116 200

Február

307

391

698

136 850

140

486

626

170 100

Március

307

677

984

236 950

459

529

988

185 150

Április

253

702

955

245 700

282

548

830

191 800
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Május

851

1502

2353

525 700

1508

1019

2527

356 650

Június

1625

1974

3599

690 900

2590

1656

4246

579 600

Július

4261

5576

9837

1 951 600

4471

3885

8356

1 359 750

Augusztus

3496

6109

9605

2 138 150

2348

5212

7560

1 824 200

Szeptember

687

1152

1839

403 200

423

628

1051

219 800

Október

235

739

974

258 650

234

524

758

183 400

November

196

529

725

185 150

193

496

689

173 600

December

224

623

847

218 050

166

332

498

116 200

Összesen

12558

20266

32824

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

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

Vendégelégedettségi felmérés
A felmérést idény nyáron végeztük a Liget Fürdőben és környékén. A válaszadók száma 151 fő volt ebből 151
volt értékelhető. A legfontosabb adatokat, melyek leginkább relevánsak marketingterv készítésekor most a terjedelmi korlátok miatt vázlatpontokban ismertetjük:
 Küldő területek: a legtöbb válaszadó idén is belföldről érkezett (94 %), azon belül is a környező megyékből érkezett, ezt követi a Közép-Magyarország, főleg Budapest (33%), majd Dunántúl 18%.
 Kivel érkeztek? A megkérdezettek jóval több, mint fele (63%) családdal, negyedük (25%) házastárssal.
élettárssal tizedük (9%) pedig barátokkal érkezett. Elenyésző (0,5% - 1%) volt az egyedül illetve munkatársakkal érkezők száma.
 Mivel érkeztek? A legtöbben (89 %) személygépkocsival, ezt a vonat (5%), majd a busz követte (3%).
 Látogatások száma és hossza: A látogatók tizenöt százaléka volt az aki először járt a településen, a
többiek legalább másodszorra (31,79%) voltak itt. A látogatás hosszát illetően: ötödük jött egy napra, 2-3
napra 17%, 4-5 napra 31 %; 6 napnál hosszabb időre pedig 32 %!
 Honnan hallottak rólunk? Az ismerősöktől, barátoktól lehetőséget jelölték meg a legtöbben (64%), ezt
követte az internet (26%) és a tévé és rádió (14%-13%)
 Legnépszerűbb programok: Rendezvény közül a Bogártalálkozó, programajánlatok közül pedig a Liget
Fürdőt említik a legtöbbször.
 Költés: A válaszadók majdnem fele (40%) kevesebbet költ 50 000 Ft-nál fejenként egy nyaralás során,
majdnem ugyanennyien (40%) 50 000 és 100 000 Ft között költenek, 12% pedig 100 000 Ft felett költ
saját bevallása alapján.
 A legtöbben (91%) ajánlanák Gyomaendrődöt másoknak és szívesen visszatérnének (93%).

Turisztikai szempontból releváns rendezvények
A város életében kiemelt szerepet kapnak a rendezvények, melyek közül az alábbi táblázatban kiemeltük a turisztikailag is jelentőseket:
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Rendezvény
Gyomaendrődi Sajt és Túrófesztivál
VW Bogártalálkozó
Halfőző Verseny
Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka Verseny

Időpont (2018-ban)
április - május
augusztus eleje
augusztus
november
Forrás: 2017. rendezvénynaptár tervezete

Ezeket a rendezvények (+ további kisebbeket) az Önkormányzat is kiemeltként kezel, a VW Bogártalálkozó kivételével mindegyik szervezésére van ráhatása. Ezekre, a rendezvényekre a GYÜSZ-TE, mint TDM szervezet is a
városi turizmus kiemelkedően fontos pilléreként tekint. Segítségükkel a szezon meghosszítható, így például az
már a hagyományosan május 1-én megrendezésre kerülő Gyomaendrődi Sajt és Túrófesztivállal elkezdődik a
turisztikai szezon. A naptárba beilleszthető lenne még egy szeptemberi nagyrendezvény, mely kitöltené az időbeli
űrt a Halfőző Verseny és Disznótoros és Böllérpálinka Verseny között, ezzel megnyújtva a szezont.
A GYÜSZ-TE fontosnak tartja, hogy fent említett rendezvények marketingkommunikációjából kivegye a részét,
hiszen ezek a rendezvények sikeressége mindenki érdeke, illetve város turisztikai márkázásának is fontos része.
Weboldalunkon, facebook oldalunkon megjelentettjük a rendezvényeket, valamint a Tourinform hálózat segítségével országosan hírét adjuk. Igény és a szükséges pénzügyi források rendelkezésre állása esetén, pedig egy
komolyabb országos marketingkampánnyal is segítenénk a rendezvényt. Ezt opcionális lehetőségként beterveztük az jelen marketingterv költségtáblázatába.

2018. évi célok














Vendégéjszakák és vendégérkezések számának növelése, ez által IFA bevételek növelése.
Turistaköltések növelése
Garantált programok számának növelése, meglévők minőségének emelése (törekvés az élményközpontúságra, interaktivitásra)
Gyomaendrőd, mint turisztikai márka kiépítésének folytatása, erősítése
A város közművelődési intézményeivel közös, összehangolt marketing tevékenység hatékonyságának növelése
Marketing tevékenység összehangolása a város intézményei és az egyesület között a költséghatékonyág jegyében
Gyomaendrőd marketing kommunikációjának egységesítése, egységes arculat használása. Ezáltal
a városmárkázás folyatatása.
„Körös Pecsétgyűjtő” füzet népszerűsítése turisták körében.
Helyi együttműködések erősítése, legfőképpen a helyi önkormányzattal és intézményeivel
Ösztönzés a helyi TDM erősítésére
Kapcsolati tőke bővítése
Hozzájárulás egy pozitív városimázsához kialakításához, erősítéshez, ezzel támogatva a vállalkozó kedv növekedését, illetve befektetők vonzását
Városi turisztikai koncepció elkészítésének szorgalmazása

Célcsoportok és célpiac meghatározása
Az alábbi csoportosítás a fenti adatok elemzéséből és az összegyűjtött tapasztalatokból született meg.

Célcsoportok:
Utazási szokások alapján


családdal érkezők
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szervezett csoportok
legalább 4 éjszakát eltöltők
személygépkocsival és vonattal érkezők

Utazási motiváció alapján:








Gyógyulni vágyók
Klasszikus vízparti üdülés (cél: kikapcsolódás, pihenés)
Vízi turizmust keresők (kajak, kenu, sárkányhajó)
Horgászok
Kerékpáros turisták
Csoportos kirándulások/táborok (osztálykirándulások, sport és edzőtáborok)
Speciális célcsoportok:
o Horgászok
o Vallásturizmus

Korosztály szerint:




12-18 évesek  osztálykirándulók, táborozók
25-45 évesek(kis)gyermekes családok, baráti társaságok
50 év felett gyógyulni vágyók

Célpiacok
Belföldi célpiacok:





Budapest és Pest megye
Környező megyék: Csongrád, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye
Békés megye
Nagyvárosok, mint Szeged, Szolnok, Debrecen, Pécs, Tatabánya

Külföldi célpiacok:
1. Románia (legvonzóbb számukra a Liget Fürdő)

Marketing Mix alkalmazása5
Termékpolitika (Product)
Gyomaendrődi TDM szervezet célja, a gyomaendrődi desztináció turisztikai szolgáltatásainak komplex termékké
alakítása, mely folyamat már kezdetét vette, de még hosszú út áll előttünk. Gyomaendrődön jelenleg kiemelt
turisztikai termékként kezeljük az aktív-, öko-, gyógy-, vízparti és szeniorturizmust. A szolgáltatások kialakításánál
fontos szerepet játszik az igények felmérése, a városba érkező turisták megismerése.
Gyomaendrőd, mint turisztikai termék központjában az egyedi élmény áll, melyet a természet adta lehetőségek
valamint az épített látnivalók biztosítanak.
Árpolitika (Price)
Az árak kialakítása a turisztikai szolgáltatóknál (szállás, vendéglátás, attrakciók) történik. Fontos törekedni a
minél magasabb profit az ár/érték aránykialakítására a minőség megtartása mellett, hiszen ez a desztináció egyik
erőssége.
Értékesítési és csatorna politika (Place)

5A

következő felsorolás egy lényegtörő, rövid elemzés a marketing mix alkalmazásáról. Hosszabb kifejtése egy hosszabbtávú tervdokumentáció rész kell, hogy legyen.
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Kiemelt értékesítési csatornánk: www.gyomaendre.hu és a hozzá tartozó
https://www.facebook.com/Gyoma.Endre/facebook oldal.
Az további értékesítés csatornák meghatározását az elvégezett saját kutatásainkra és tapasztalatainkra hagyatkozunk. Az csatornák keresésénél mindig szem előtt tarjuk a következetességet és az ésszerűséget.
Fontos része értékesítési politikánknak egy visszatérő vendégekből álló, erős bázis létrehozása, hiszen ahogy
szakmai körökben mondják „ötször annyiba kerül egy új vendég megszerzése, mint egy régi megtartása”.
Reklámpolitika (Promotion)
Reklámoknál a legfontosabb a következetesség. Mindig (mindenkinek) szükséges és ajánlotthasználni a
desztináció kialakított arculatát. Marketingüzenet („Gyomaendrőd :a Körösök ölelése”) célja, hogy felhívja a figyelmet a már korábbiakban is kiemelt természeti adatságokra. Az egységes megjelenés pedig a turista/fogyasztó számára könnyebb beazonosíthatóságot segíti elő. A reklámok során cél, hogy a turista úgy érezze
nem csak egy szolgáltatást vásárol, hanem egy élményt.
Szolgáltatásmarketing kiegészítő elemei:
Emberi tényezők (People)
A turizmusban érintetteknek magukénak kell érezni a fentiekben felsorolt marketing elveket és politikákat.
A helyi lakosság pozitív hozzáállása a turizmushoz, ezáltal a vendégszeretettük elengedhetetlen tényező. Korábbi kutatások kimutatták, a városban élők pozitívan állnak a dologhoz.
A belső marketing során tehát ezekre a tényezőkre kell építeni.
Folyamat (Process)
A turisztikai szolgáltatásaink fontos része a minőség, melyben meghatározó tényező a kiszolgálás minősége.
Fontos, a folyamatok során a standard-ek kialakítása és betartása.
Fizikai megjelenés (Physicalevidence)
A szolgáltatás környezetének kialakítása – vendégbarát környezet kialakítása.

Marketingkommunikáció eszközei, kampányok
Állandó marketing eszközeink, melyek minden kampány során kötelező használni






Szlogen („Gyomaendrőd: a Körösök ölelése”)
Honlap (www.gyomaendre.hu)
Facebook (www.facebook.com/gyomaendre )
Logó
Arculati kézikönyvben leírt színek, és betűtípusok betartása

A fent említett marketingkommunikációs eszközöket minden megjelenés alkalmával kötelező használni. Gyomaendrőd, mint turisztikai márka erősítése szempontjából fontos. A városmárka kiépítésének lényege, hogy a fogyasztók egy-egy képről, szlogenről rögtön a városra asszociáljanak, mindezt persze pozitív imázs megtartásával. Legyen a városnak egy marketing üzenete6, amely pozitív érzéseket táplál az ide érkezőkbe. A jelenlegi
szlogenünk („Gyomaendrőd: a Körösök ölelése”) az eddigi tapasztalatok alapján eléri ezeket, így ennek terjesztése megjelenítése mindenképpen folytatandó.
6jó

gyakorlat: Gyula a történelmi fürdőváros szlogenről rögtön eszünkbe jut a Gyulai két fő attrakciója a Várfürdő és a Vár
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Marketingkommunikációs feladatok az év során:
1. Szezon előkészítése, folyamatos feladatok
2. Potencionális turisták megszólítás, marketingkampányok
a. Az év egy-egy időszakához, egy-egy kampányt társítanánk
3. Már a városban tartózkodó turisták megszólítása
4. Rendezvények marketingkommunikációs támogatása
5. Helyi lakosság, szolgáltatók folyamatos tájékoztatása a turizmusról

13

Folyamatos feladatok, szolgáltatások (Tourinform iroda kötelezettségei)
Térítésmentes szolgáltatások:
- versenysemleges tájékoztatás a belföldi és külföldi vendégek részére a helyi, térségi és országos turisztikai kínálatról (látnivalók, turisztikai szolgáltatók, programlehetőségek, stb…)
- versenysemleges tájékoztatás a helyi lakosság számáraa helyi, térségi és országos turisztikai
kínálatról (látnivalók, turisztikai szolgáltatók, programlehetőségek, stb…)
- nemzeti, regionális, térségi és helyi turisztikai kiadványok terjesztése (az MT Zrt., más Tourinform irodák, valamint saját és a helyi turisztikai szolgáltatók kiadványai)
- a turisták érdekeinek képviselete, a felmerült problémák kezelésében való segédkezés
- segítségnyújtás további felmerülő kérdésekben
Térítés ellenében nyújtott szolgáltatások:
- helyi termékek, valamint a várost és a térséget promótáló könyvek értékesítése
- térkép, képeslapok értékesítése
- az Interticket jegyértékesítő hálózatban szereplő rendezvények jutalék ellenében történő jegyértékesítése
- Hungary Card értékesítése
- egyéb szervezetekkel kötött együttműködési megállapodás értelmében történő jegyértékesítés
Szakmai jellegű tevékenységek(Tourinform-os kötelezettségek):
- az iroda berendezése a névhasználati szerződésben leírtak szerint
- folyamatos kapcsolattartás az iroda működési területéhez tartozó szakmai szolgáltatókkal, vállalkozókkal, szakmai szervezetekkel, intézményekkel
- folyamatos kapcsolattartás a térségi, megyei, régiós, országos szakmai szervezetekkel (más
Tourinform irodák, Tourinform Békés megye)
- turisztikai jellegű információkat, adatokat továbbít a különféle turisztikai tervdokumentumok megfelelő szakmai hátterének biztosításához, illetve azok kidolgozásához
- folyamatos adatgyűjtés, adatszolgáltatás és adatfrissítés az iroda működési területét érintő turisztikai adatokkal, információkkal kapcsolatban (NETA adatbázis kezelése)
- folyamatos adatgyűjtés, adatszolgáltatás és adatfrissítés a különféle turisztikai kiadványokat illetően
- statisztikai adatok képzése elsősorban az iroda látogatottsági és megkeresési adataira vonatkozóan (személyes, telefonos, e-mailes), illetve azok továbbítása a felsőbb szervek felé
- az iroda működéséről szóló jelentések, beszámolók, tervek elkészítése és megküldése a felsőbb
szervek felé
- az irodát érintő bárminemű változás bejelentése a felsőbb szervek felé
- részvétel az MTÜ által szervezett továbbképzéseken, konzultációkon, tréningeken, valamint az
országos Tourinform találkozókon
- a Tourinform hálózat, valamint az MTÜ saját honlapjának folyamatos nyomon követése, az aktualitások figyelése (tekintettel a szakmai oldalakra)
- az MTÜ által előírt határidős feladatok pontos, időre történő végrehajtása
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MARKETING FELADATTERV 2018. évre
Időszak
január
január
január - április
január – december
január- december
január – december
január –
december
január – december
február
március
március április
március –
április
március –
április
április –június
április
május
május –
szeptember
május – október
július – szeptember
szeptember –
november
szeptember
szeptember december
november

Feladat
Pedagógusok megszólítása
Hirdetés kimondottam pedagógusoknak szóló lapokban, weboldalakon
Weboldalunk a www.gyomaendre.hu teljes megújítása, ez a munkálat
valószínűleg még 2017 végén elkezdjük
Osztálykirándulás kiajánló készítése, kiküldése iskoláknak, elhelyezése
a desztinációs weboldalon
Együttműködő partnerek: KFKK, Népház, Liget Fürdő
Nyugdíjasoknak szóló kiajánló készítése, elküldése nyugdíjas klubok,
közösségek számára
Együttműködő partner: Liget Fürdő
Körös Pecsétgyűjtő füzet népszerűsítése – főleg online
Programok népszerűsítése a www.gyomaendre.hu weboldalon illetve a
Gyoma Endre Facebook oldalon
Együttműködő partner: KFKK, Népház, Liget Fürdő
Gyomaendrődöt népszerűsítő kiadványok terjesztése a Tourinform
hálózaton és térségi együttműködéseken keresztül
Részvétel szakmai rendezvényeken, konferenciákon
TDM konferencia, Tourinform találkozó
Megjelenés a Budapesti Utazás Kiállításon
Kiadványok biztosítása,
Tanulmányút szervezése pedagógusok számára
Együttműködő partner: KFKK, népház
A Keleti régióban tartandó Utazás kiállításokon való megjelenés személyesen illetve kiadvány küldéssel
Várható helyszínek: Miskolc, Debrecen, Szolnok
Együttműködési lehetőségek keresése a térségen belül
Horgászatot népszerűsítő Facebook kampány
A Hármas-Körös és holtágait népszerűsítő posztok, (képek és videók)
Programajánló szórólap és plakát összeállítása, mely tartalmazza a
városi rendezvények listáját is
Tévés megjelenés – Gyomaendrőd ajánló reklámspot és/vagy Gyomaendrőd ajánlása utazási magazinokban
A Gyomaendrődi Sajt és Túrófesztivál népszerűsítése a szervezőkkel
egyeztettek médiákban
Együttműködő partner: KFKK
Kitelepülés a XX. Gyomaendrődi Sajt és Túrófesztiválra
Front office feladatok ellátása a Tourinform irodában
Június 15 és augusztus 31 között nyitva minden nap!
Fotóadatbázis növelése legalább 150 db képpel

Költség (E Ft)
100
500
-

50
60
50

150
400
100
100

Fotópályázat hirdetése
célcsoport: a Gyomaendrődre érkezők
Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka Verseny szervezése

40

Az Idegenforgalmi Világnap alkalmából studytour szervezése belföldi
újságírók számára
Kiadványok darabszámának felmérése, elfogyott kiadványok pótlása

200

Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka Verseny népszerűsítése

50

300

15

december

helyi és térségi médiumokban
Adventi Hétvége népszerűsítése a szervezőkkel egyeztettet módon és
médiumokban
Együttműködő partner: KFKK

50

Monitoring
Jövő évi turisztikai adatok elemzésének módszerei:
1. KSH 2017. évi kereskedelmi szálláshelyek vendégeinek számának és eltöltött vendégéjszakák száma,
REVPAR mutató, bevételek – összehasonlítás a 2016. évi adatokkal
2. KSH 2016. évi üzleti jellegű magánvendégeinek számának és eltöltött vendégéjszakák száma – összehasonlítás a 2015. évi adatokkal
3. Saját felmérés végzése a vendégek körében, adatok kielemzése összehasonlítása az előző évi adatokkal
4. Gyomaendrődi Önkormányzati Hivatal Adóosztályának IFA bevételről vezetett adatai.
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. szeptember 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Népligeti Sporttelep fejlesztésére pályázati lehetőség
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújthat be a Magyar Labdarúgó Szövetség Telephely
korszerűsítési programjának keretében az amatőr csapatok, valamint a Bozsik programban résztvevő gyermekek
sportolási lehetőségét kiszolgáló infrastruktúra fejlesztésére.
A pályázat keretében a támogatott az MLSZ, a pályázónak nem kell a saját erőn kívül mást teljesítenie, mivel
minden beszerzési, közbeszerzési eljárás az MLSZ által kiválasztott vállalkozón keresztül történik. A nyertes
pályázónak a bruttó költségvetés 30 %-át kell biztosítania.
Pályázni lehet:
- Új pályavilágítás kialakítására (200 lux 21.590.000,-Ft; 350 lux 4 oszlopos megoldás 35.814.000,-Ft; 350 lux 6
oszlopos megoldás 33.020.000,-Ft),
- Pályavilágítás felújítására 8.001.000,-Ft, (ebben az esetben pályázó határozhatja meg a műszaki tartalmat),
- Kiegészítő eszközök beszerzésére, mely lehet cserepad, eredményjelző, labdafogó háló, kerítés, mobil lelátó.
A beszerzendő, kiépítendő eszközök esetében az egységárak hozzávetőlegesen meghatározásra kerültek az MLSZ
részéről, viszont a közbeszerzésnél eltérő ár is kiderülhet.
Abban az esetben állhatunk el a szerződéstől, ha több mint 10 %-kal magasabb áron sikerülne csak beszerezni a
kívánt eszközöket.
A pálya hiányosságait figyelembe véve egy 150 fős lelátó, valamint 100 méter hosszban a kerítés kiépítése lenne
szükséges a választható fejlesztések közül. A tervezett fejlesztés költségvetése 4 254 500 Ft, melyhez 1 276 350 Ft
önerőt kell biztosítani (857 250 Ft a lelátó és 419 100 Ft a kerítés esetében).
Polgármester Úr egyeztetett a Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesülettel az önrészről, melynek
eredményeképpen a kerítésre eső önrészt az Egyesület biztosítja.
A pályázat benyújtási határideje 2017. szeptember 18. A pályázat határidőben benyújtásra került.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltakat tekintse át, és hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Népligeti Sporttelep fejlesztésére pályázati lehetőség"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata jóváhagyja a benyújtott pályázatot a Magyar Labdarúgó Szövetség Telephely
korszerűsítési programjára, a Népligeti Sporttelepen (5502 Gyomaendrőd belterületi 6239 helyrajzi szám) kerítés és
150 fős lelátó kiépítése érdekében, bruttó 4 254 500 Ft összegű költségvetéssel, melyhez 1 276 350 Ft önerőt
biztosít a 2016. évi szabad maradvány terhére.
Határidők, felelősök:
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Határidő: 2017. 09. 28.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. szeptember 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Pályázati lehetőség az Erzsébet ligeti sporttelep fejlesztésére
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Futball Club kérelemmel fordult Gyomaendrőd Város Önkormányzatához, mint tulajdonoshoz az
Erzsébet ligeti sporttelep fejlesztésére. A kérelemben leírták, hogy pályázatot kívánnak benyújtani a Magyar
Labdarúgó Szövetség Telephely korszerűsítési programjára.(Kérelem mellékelve) A korábbi fejlesztések után a
pálya fejlesztésébe jól beleilleszthető lenne egy 150 fős mobil lelátó kiépítése. A pályázat benyújtásához szükség
lenne egy tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat becsatolására, mely jelen előterjesztés melléklete.
A 150 fős mobil lelátó teljes beruházási költsége 2.857.500 Ft, melyhez 857.250 Ft önerő szükséges. A kérelemben
a Gyomaendrődi Futball Club kéri, hogy a tisztelt Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 857.250 Ft önerőt
biztosítsa a futball club részére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltakat tekintse át, és hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"tulajdonosi hozzájárulás megadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosként hozzájárul, hogy a Gyomaendrődi
Futball Club pályázatot nyújtson be a Magyar Labdarúgó Szövetség Telephely korszerűsítési programjára, az
Erzsébet ligeti sporttelepen mobil lelátó létesítése érdekében.
Felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a mellékelt tulajdonosi nyilatkozat aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
2. döntési javaslat
"Önerő biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Futball Club pályázatához szükséges
857.250 Ft önerőt a 2016. évi szabad maradvány terhére biztosítja.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
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Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat
(sportszervezet pályázó, nem saját tulajdonú ingatlan esetén)
Alulírott, Toldi Balázs polgármester Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
képviselőjeként(székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. Város Önkormányzata,
adószáma: 15725527-2-04, képviseli:Toldi Balázs polgármester), nyilatkozom arról, hogy az
1/1 arányban az önkormányzat tulajdonában álló, a Békés Megyei Kormányhivatal
Gyomaendrődi Járási Hivatal Földhivatalnál 1099 helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben
5500 Gyomaendrőd belterület 1099 hrsz címen található ingatlan
vonatkozásában rendelkezési jogot biztosítottam a Gyomaendrődi Futball Club részére,
amely alapján az Gyomaendrődi Futball Club a Magyar Labdarúgó Szövetséggel
Együttműködési Megállapodást köthet, és a Megállapodásban az Ingatlan tekintetében
jognyilatkozatokat tehet és kötelezettségeket vállalhat.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a fent megnevezett ingatlanon a Magyar Labdarúgó Szövetség
beruházást valósítson meg.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy a fent megnevezett ingatlan sportcélú hasznosítását a
beruházás megvalósításától számított hét éven keresztül biztosítom.
Tudomásul veszem, hogy a Támogatásból megszerzett tárgyi eszközök, immateriális javak –
azok a hatályos vonatkozó jogszabály(ok) szerinti értékcsökkenési leírásáig – csak az MLSZ
előzetes írásbeli jóváhagyásával idegeníthetők el, illetve terhelhetők meg. Elfogadom, hogy
ezen tárgyi eszközök, immateriális javak az MLSZ előzetes írásbeli jóváhagyása nélküli
elidegenítése, illetve megterhelése esetén az erre irányuló szerződést jogilag létre nem
jöttnek kell tekinteni, az joghatás kiváltására nem alkalmas.
Vállalom, hogy szükség esetén az értékcsökkenési leírásig az eszközök meglétét az MLSZ,
illetve az MLSZ útján a Támogató felé dokumentumokkal (leltár, tárgyi eszköz karton
másolata stb.) igazolom, illetőleg az eszközök idő előtti megsemmisülése esetén annak
okairól a Sportszervezetet, valamint az MLSZ-t írásban tájékoztatom.
Nyilatkozom, hogy fent nevezett ingatlan tekintetében harmadik személy irányában nem áll
fenn kötelezettségem, amely a pályázat céljának megvalósulását meghiúsíthatja.
Jelen nyilatkozatom az Együttműködési megállapodás teljes időtartama alatt érvényes és
hatályos, az kiterjed a Sportszervezet esetleges – az Együttműködési megállapodásban
foglalt kötelezettségek teljesítésére kiterjedő – törvényes vagy ügyleti jogutódjára is.
Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata alapján
jogosult vagyok a szervezet képviseletére és rendelkezem a jelen nyilatkozat megtételéhez
szükséges felhatalmazással.
Kelt: Gyomaendrőd, 2017. szeptember 15.

………………………………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd Selyem 124.
Toldi Balázs polgármester

12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. szeptember 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a KAB-KEF-16-A-25445 számú pályázat elszámolásáról
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 436/2016 (IX. 29.) számú határozatával hozzájárult a KAB-KEF-16-A
számú pályázat benyújtásához a Gyomaendrődi KEF programjainak megvalósítására, és vállalta az önerő
biztosítását maximum 90.000,-Ft erejéig.
A pályázatot a kiíró 810.000,-Ft támogatásban részesítette. Az önerővel kiegészített 900.000,-Ft pályázati
összköltség felhasználását, valamint a program megvalósításáról szóló beszámolót a Gyomaendrődi Család- és
Gyermekjóléti Központ vezetője elkészítette, mely az előterjesztés mellékletét képezi.
A szakmai és pénzügyi beszámolók határideje 2017. július 31. volt a beszámolókat határidőre benyújtotta az
intézmény, jelenleg elbírálás alatt állnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet döntésének meghozatalára.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Tájékoztatás a KAB-KEF-16-A-25445 számú pályázat elszámolásáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti
Központ intézményvezetője által készített KAB-KEF-16-A-25445 számú pályázat elszámolásáról szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. szeptember 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2017. augusztus 31-én
nyílt pályázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi
pályázati fordulóját hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására.
2017. október 2-ig van lehetősége az önkormányzatoknak csatlakozni az ösztöndíjprogram 2018-as fordulójához.
A csatlakozást követően október 3-ig ki kell írnia az Önkormányzatnak a pályázatokat. A pályázatokat csak
elektronikusan lehet benyújtani a www.emet.gov.hu rendszerben előzetesen történt regisztráció után. A pályazatok
benyújtási határideje 2017. november 7.
A támogatást kizárólag szociális rászorultság alapján lehet elnyerni. Helyi, megyei és központi forrásból táplálkozó
ösztöndíj rendszer került kialakításra, amelynek biztosítása során a helyi önkormányzati támogatáshoz a megyei
önkormányzat is nyújthat támogatást, majd ehhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatást biztosít.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatnak két típusa van, „A” és „B”.
Az „A” típusú pályázatot kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal már rendelkező pályázók nyújthatják be. Ezen pályázat
esetében a támogatás 10 hónapra, azaz két egymást követő tanulmányi félévre vonatkozik, mely jelen esetben a
2017/2018-as tanév második féléve és a 2018/2019-es tanév első féléve. Az ösztöndíj folyósításának kezdete
legkorábban 2018. március.
A „B” típusú pályázatot kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, a
2017/2018-as tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú diplomával nem
rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek akik a 2018/2019. tanévtől
kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű képzésben vesznek részt. A pályázók közül csak
azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2018. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási
intézmény és tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév: a 2018/2019. tanév, a 2019/2020.
tanév, a 2020/2021. tanév.
A Bursa Hungarica 2018. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételek 13. pontja a következőket mondja ki:
A települési önkormányzat a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása alapján a pályázót
minimum 1.000 Ft havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási igényét elutasítja. (…)A megítélt
támogatásnak havonta azonos összegűnek és 100 Ft-tal maradék nélkül oszthatónak kell lennie. A települési
önkormányzat a megítélt havi támogatás összegét a pályázati forduló teljes tartamára garantálni köteles, annak
módosítására nem jogosult.
A 2017-es forduló tapasztalatai:
A 2017-os fordulóban határidőre 14-en nyújtottak be „A” típusú pályázatot, mindegy pályázat megfelelet minden
kritériumnak „B” típusút pályázat nem érkezett.
A 2017. évi költségvetésben előzetesen elkülönített 1.500.000.-Ft forrásból összesen 700.000.-Ft került átutalásra
(2017. januárban 350.000,-Ft a 2016/2017 tanév második félévére, 350.000,-Ft augusztusban a 2017/2018 tanév
első félévére) a Támogatáskezelő részére, azonban a Támogatáskezelő 2017. júliusában 25.000Ft-ot visszautalt az
Önkormányzat részére jogosultsági feltételek hiánya miatt.
Így ténylegesen 2017. évben 675.000,-Ft került eddig ténylegesen felhasználásra.
A most induló 2018-as forduló már nem befolyásolja ezt az összeget, mivel az első tényleges kifizetés 2018.
januárban történik.
2017. évi fordulóban 5.000,-Ft/fő/hó került megállapításra, javasoljuk továbbra is ezt a támogatási összeget.
A minél szélesebb körű forrás kihasználtság érdekében javaslom, hogy a szociális szempontok meghatározásánál
az egy főre jutó jövedelem 57.000,-Ft összeg helyett, kerüljön megemelésre 85.500,-Ft/fő. Így valószínűleg többen
igénybe tudják venni ezt az ösztöndíjat.
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A 2018-as forduló pályázatainak benyújtási határideje 2017. november 7. tehát a 2017. novemberi testületi ülésre
már látható lesz, hogy hány érvényes pályázat nyert támogatást, melynek forrása a 2018. év költségvetésébe kerül
megtervezésre.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához, és felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a csatlakozási nyilatkozat
aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
2018. évi fordulójában a szociálisan rászoruló hallgatókat havonta 5.000 Ft –tal támogatja – „A típusú pályázat”
esetén a 2017/2018-as tanév II. félév és 2018/2019-es tanév I. félévére valamint a „B típusú pályázat” esetén a
2018/2019. tanév, a 2019/2020. tanév, a 2020/2021. tanév időtartamára összesen hat félévig.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete javasolja Toldi Balázs polgármesternek, hogy az
előzetesen megállapított támogatási összeg kijelölésére tegyen javaslatot az Önkormányzat 2018. évi költségvetési
tervezetének összeállításakor.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiakban határozza meg az ösztöndíj pályázat
támogatási – szociális rászorultsági - feltételeit:
Az ösztöndíj odaítélésének szociális feltétele, hogy a pályázóval együtt élők egy főre jutó nettó jövedelme
család esetén ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500 Ft) .
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal – a döntés előkészítése érdekében – a pályázó által közölt
adatokat, tényeket, valamint a szociális helyzetet ellenőrizheti, és környezettanulmányt végezhet.
A pályázatok rangsorba állítása és elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki (az alábbi feltételek
fennállását a pályázó igazolni köteles):
árva, félárva, állami gondozott vagy gyámolt
akinek a családjában más eltartott is van
gyermeket nevel,
akinek szülei elváltak,
tartós betegségben, fogyatékosságban szenved, vagy akinek családjában tartós beteg vagy
fogyatékos személy él
akinek családjában munkanélküli személy él
kollégiumi ellátásban nem részesül, mert elutasították.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
5. döntési javaslat
"Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
hatáskörébe utalta a pályázatok elbírálását. A bizottság a pályázatok elbírálása során rangsort állít fel az általános
szerződési feltételekben meghatározottak szerint elkészített elbírálási szempontoknak megfelelően, az alábbiak
szerint:
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálási
Szempontjai
A) Alapvető szempont a felsőoktatási intézményben tanulmányaikat megkezdő, illetve
folytató hallgatók családjában az egy főre jutó nettó jövedelem.
Ennek megfelelően az alábbi pontértékeket kell alkalmazni:
l.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-ig
2.)Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100% - 150 % között
3.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150% - 200 % között
4.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200% - 250 % között
5.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250% - 300 % között

13 pont
12 pont
11 pont
10 pont
9 pont

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

5.000 Ft/fő/hó
0 Ft

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

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007.
(III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2018. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan,
összhangban
§ a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
§ a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.
26.) Korm. rendelet
§ a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011.
évi CXXXII. törvény
§ a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011.
évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
§ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
§ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
§ az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
§ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
§ a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
vonatkozó rendelkezéseivel.
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási
rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott
támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos
pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az
elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban
részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.)
Kormányrendelet és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.
2. A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a
települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A
Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony
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keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2018 őszén már nem áll fenn, úgy a 2018/2019. tanév első
félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási
intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2017/2018. tanév
második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú
hallgatója
doktori (PhD) képzésben vesz részt
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a
meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat
elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően
lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden
évben újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot
kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati
kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat
köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2017. november 7.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely
szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
a)
A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2017/2018. tanév első
félévéről.
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak
azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási
intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató,
illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.
b)
Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők:a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről
származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az
adómentes jövedelmet is, és
- azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a
kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót,
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illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett
tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert
költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást
folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt
költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés
esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék,
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és
munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
a)
a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint a
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási
kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
b)
a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti
pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
c)
az anyasági támogatás,
d)
a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
e)
a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági
támogatás,
f)
a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
g)
az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény
alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó
foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony
keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h)
a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
i)
az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
j)
a szociális szövetkezet valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagja által
a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény
alapján adómentes bevétel,
k)
az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni
értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része,
amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója
életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
l)
az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség
megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás
szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került
sor.
4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített,
a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy
amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával
a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési
önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelő részére – kizárólag
az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az
ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;
b) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a
támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
c) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében
szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való
jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.
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5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2017. december 7-ig:
a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az
önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási
határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban
feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 5 nap;
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül
történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon
megfelelőként lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, határidőn túl
benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
d) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban
indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi
eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálata alapján járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye
jogorvoslatnak. A támogatói döntésre vonatkozóan nem lehet benyújtani kifogást, fellebbezést, amennyiben az nem
jogszabálysértő, nem ütközik a pályázati kiírásba.
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési
önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás
visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2017. december 11-ig az EPER-Bursa
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2018. január 19-ig értesíti a települési
önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2018.
március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített
pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) bekezdésében és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével kell megállapítania.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív hallgatója a
felsőoktatási intézménynek.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2017/2018. tanév második
félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a
pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a
hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás
feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.
8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:
a 2017/2018. tanév második (tavaszi), illetve a 2018/2019. tanév első (őszi) féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica
számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett
önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a
jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási
intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos
támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.)Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az
intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a
36

hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a
hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény
folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények
szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár
– kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A
kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2018. március.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március hónaptól, az őszi félévben október hónaptól,
de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a
továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal
azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati
ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független
minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).
9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj
folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító
felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (levelezési cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). A
bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5
munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
tanulmányok halasztása;
tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, megnevezésével);
tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a
tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem
tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére
visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és
az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő
címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti,
azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta
vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben
sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei
önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő látja el.
A Támogatáskezelő elérhetősége:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat
1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 795-5600
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2018. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára,
összhangban
§ a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
§ a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.
26.) Korm. rendelet
§ a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011.
évi CXXXII. törvény
§ a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011.
évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
§ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
§ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
§ az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
§ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
§ a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
vonatkozó rendelkezéseivel.
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási
rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott
támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos
pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az
elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban
részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.)
Kormányrendelet és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.
2. Pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a
települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A
Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú
hallgatója
doktori (PhD) képzésben vesz részt
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2018. évi felvételi eljárásban először
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben ténylegesen
megkezdik.
3.
A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
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Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a
meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat
elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően
lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati
adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell
benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt
érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A
benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem
befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2017. november 7.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely
szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
1.

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

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők:a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről
származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az
adómentes jövedelmet is, és
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a
kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót,
illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett
tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert
költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást
folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt
költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés
esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék,
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és
munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
a)
a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint a
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási
kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
b)
a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti
pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
c)
az anyasági támogatás,
d)
a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
e)
a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági
támogatás,
f)
a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
g)
az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény
alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó
foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony
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keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h)
a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
i)
az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;
j)
a szociális szövetkezet valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagja által
a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény
alapján adómentes bevétel
k)
az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni
értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része,
amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója
életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
l)
az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség
megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás
szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került
sor.
4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített,
a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy
amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával
a)
hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési
önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelő részére – kizárólag
az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az
ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;
b)
hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a
támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
c)
hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételi jelentkezése eredményéről a felsőoktatási
információs rendszer működtetéséért felelős szerv a Támogatáskezelőnek, illetőleg a támogató önkormányzatnak
tájékoztatást nyújtson;
d)
hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson,
e)
hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében
szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való
jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.
A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor felsőoktatási
intézménybe még nem nyertek felvételt.
5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2017. december
7-ig:
a) Az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az
önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási
határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban
feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 5 nap;
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül
történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon
megfelelőként lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, a határidőn túl
benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
d) minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi
eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye
jogorvoslatnak. A támogatói döntésre vonatkozóan nem lehet benyújtani kifogást, fellebbezést, amennyiben az nem
jogszabálysértő, nem ütközik a pályázati kiírásba.
A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles
felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért
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igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb
módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi,
azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a
támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az
esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az
esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi
félévtől ható hatállyal hozható meg.
6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2017. december 11-ig az EPER-Bursa
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2018. január 19-ig értesíti a települési
önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2018.
március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített
pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
A pályázó a felsőoktatási intézmény felvételi döntésről szóló határozata vagy az Oktatási Hivatal besorolási
határozata másolatának megküldésével köteles 2018. augusztus 31-ig a Támogatáskezelő részére
bejelenteni, hogy a 2018/2019. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait.
Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a 2018-as felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt
felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj
folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.
Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt
sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2018/2019. tanév első
félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem
felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív hallgatója a
felsőoktatási intézménynek.
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) bekezdésében és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével kell megállapítania.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás
feltételeinek, (kivéve, ha az a folyósítás első féléve) az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének
módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.
8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév:
a 2018/2019. tanév, a 2019/2020. tanév és a 2020/2021. tanév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2018/2019. tanév első féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica
számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett
önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a
jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási
intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos
támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.)Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az
intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a
hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a
hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény
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folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények
szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár
– kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A
kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2018. október.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévekben október hónaptól, a tavaszi félévekben március
hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd
a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal
azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati
ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független
minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).
9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj
folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító
felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa
rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles
teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
tanulmányok halasztása;
tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, munkarend,
finanszírozási forma megnevezésével);
tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a
tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem
tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére
visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és
az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő
címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti,
azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta
vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben
sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei
önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.
A Támogatáskezelő elérhetősége:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat
1381 Budapest Pf. 1418
Tel.: (06-1) 795-5600
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. szeptember 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2017. évi civil alap tartalékának felhasználása
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2017. évi alapok elbírálását követően a civil alapnál 650 e Ft maradvány keletkezett, amit a Képviselő-testület
tartalékba helyezett.
A maradvány oka, hogy két szervezet az Omart Kulturális Egyesület, valamint a Kulturális Egyesület (Színfolt
Mazsorett Csoport) nem tudott a pályázati feltételeknek megfelelni. Jelezték azonban, hogy a későbbiekben
kívánnak pályázni, akkor tudják a feltételeket pótolni.
A Színfolt Mazsorett Csoport időközben önálló egyesületté vált, az egyesület neve: Színfolt Mazsorett
Táncegyesület.
Az Omart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület, valamint a Színfolt Mazsorett Táncegyesület egyedi támogatási
kérelmet nyújtott be a civil alap tartalékára.
Az egyedi támogatási kérelmek az előterjesztés mellékletében találhatóak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a benyújtott kérelmek támogatásáról dönteni szíveskedjen.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"2017. évi civil alap tartalékának felhasználása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi Civil alap tartalékára benyújtott egyedi
támogatási kérelmeket az alábbiakban támogatja:
S.sz.

Pályázó
1Omart Kulturális Egyesület
2Színfolt Mazsorett Táncegyesület

Pályázati azonosító
CIV-011-17
CIV-012-17

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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támogatás

A hivatal tölti ki

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

PÁLYÁZAT, EGYEDI IGÉNY A 2017. ÉVI TÁMOGATÁSI ALAPOKRA

TAMAPALY17

Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkormányzata Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.),
a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.), a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) és a Környezetvédelmi Alapról
szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletek alapján nyújtott támogatások igénylésére

Hatályos: 2017.01.30-tól

Érkeztető bélyegző helye

Gyomaendrőd,
év

hó

nap

A pályázatot formailag ellenőrizte: ______________________________

I. Pályázó szervezet adatai:
1. Név:

2. Jogi státusz:

OMart Kulturális Műhely

3. Adószáma

1 8 3 9 4 9 4 6

1

2

vagy adóazonosító jele:

0 4

4. Bírósági bejegyzés száma:

Pk.60046/2009/4/l

5. Bejegyző bíróság:

Gyulai Törvényszék

6. Bírósági nyilvántartásba vétel időpontja:

2 0 0 9

7. Civil szervezet közhasznúsági jogállása:

1

0 5

2 0

8. Közhasznúsági nyilvántartásba vételi bejegyző végzés száma:
9. Közhasznúsági nyilvántartásba vétel időpontja:
10. Képviselő neve:

Molnár Albert

11. Elérhetőségek (telefon, e-mail):
12. Székhelye:

5 5 0 0

3 8 5

5 5 0 0

város/község

közter.
jelleg 09.

hsz.
hrsz

ép.

lph.

irányítóGyomaendrőd
szám

közter.
utca
név

Dobó István

0 5 5 4 , omart@freemail.hu

irányítóGyomaendrőd
szám

közter.
utca
név

Dobó István
13. Levelezési címe:

7 0

em.

aj.

város/község

közter.
jelleg 09.

hsz.
hrsz

ép.

lph.

14. Számlavezető pénzintézet:

Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Gyomai Kirendeltsége

15. Pénzintézeti számlaszáma:

5 3 2 0 0 1 2 5

1 1 0 8 2 5 9 6

em.

aj.

0 0 0 0 0 0 0 0

II. Információs adatok:
16. Fő tevékenységi terület,
és tevékenység leírása:

19

3 - 6 éves

17. Szervezet taglétszáma:
(csak a gyomaendrődi állandó
lakcímmel rendelkezők)
18. Korábbi önkormányzati támogatások:

19. Statisztikai számjel:

7 - 14 éves

15 - 18 éves

19 - 25 éves

26 év felett

Összesen

14

14

2012

2013

2014

2015

2016

100000

60000

125000

150000

200000

1 8 3 9 4 9 4 6

9 4 9 9

5 2 9

0 4

20. Internetes honlap elérhetősége:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.09.11 11.31.16

PÁLYÁZAT, EGYEDI IGÉNY A 2017. ÉVI TÁMOGATÁSI ALAPOKRA

TAMAPALY17_02

Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkormányzata Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.),
a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.), a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) és a Környezetvédelmi Alapról
szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletek alapján nyújtott támogatások igénylésére

III. Projekt adatok:
1. Ideje:

2 0 1 7

3. Igényelt támogatás:

0 1

0 1 naptól

2 0 1 7

2 6 8 0 0 0 forint

1 2

3 1 napig

4. Támogatási alap:

2. Résztvevők (fő):

2

4 2 0

5. Igénylési forma:

E

6. A pályázati cél:

IV. A részletes program ismertetése, költségvetés indokolása (maximum 5000 karakter):

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.09.11 11.31.16

PÁLYÁZAT, EGYEDI IGÉNY A 2017. ÉVI TÁMOGATÁSI ALAPOKRA

TAMAPALY17_03

Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkormányzata Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.),
a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.), a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) és a Környezetvédelmi Alapról
szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletek alapján nyújtott támogatások igénylésére

V. Nyilatkozatok:
Alulírott pályázó Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) támogatási alapjai pályázati adatlapja benyújtásával
a) nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős
végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.
b) kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok teljeskörűek és hitelesek, a pályázatban foglalt adatok megfelelnek a valóságnak;
c) hozzájárulok ahhoz, hogy az Önkormányzat a pályázatban foglalt adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje és az Önkormányzat
hivatalos honlapján közzétegye;
d) kijelentem, hogy a pályázó szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja
szerinti átlátható szervezetnek minősül;
e) tudomásul veszem, hogy államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 90. § (1) bekezdése alapján
az esedékes támogatásból a köztartozás összege a köztartozások megfizetése érdekében visszatartásra kerülhet, egyben tudomásul veszem, hogy a

visszatartás a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeimet nem érinti;
f) kijelentem, hogy a pályázati felhívásban foglalt nyilvánosság feltételeinek eleget teszek;
g) kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet megfelel az Ávr. 82. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
h) kijelentem, hogy az Ávr. 97. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítését vállalom;
i) nyilatkozom, hogy az Önkormányzati támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá
az Önkormányzati támogatás visszavonása, a támogatási szerződéstől történő elállás vagy annak felmondása esetén a jogosulatlanul igénybe vett
Önkormányzati támogatás összegét a Kormány rendeletében meghatározott ügyleti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben
visszafizetem;
j) nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt szervezet pénzforgalmának lebonyolítására kizárólag a megnevezett pénzforgalmi számla szolgál;
k) nyilatkozom arról, hogy az Önkormányzati támogatási cél megvalósítása során megszerzett tárgyi eszköznek minősülő vagyontárgyat leltárba veszem;
l) hozzájárulok ahhoz, hogy az Önkormányzat a megadott adatokat a támogatási igény lebonyolítása, elbírálása érdekében kezelje, feldolgozza,
a bíráló(k)nak továbbítsa, és azokat a támogatási igény lezárulta után 10 évig megőrizze;
m) tudomásul veszem, hogy a támogatott tevékenység megvalósításáról szóló beszámolóban kizárólag olyan – az Önkormányzat által nyújtott támogatás
terhére teljesített – költségek tüntethetőek fel, amelyek jogosságáról és összegszerűségéről azok kifizetése előtt – ellenszolgáltatás teljesítését

követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is előzetesen meggyőződtem;
n) kijelentem, hogy – amennyiben jogszabály előírja – a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyek birtokában van a szervezet;
o) nyilatkozom, hogy a változás bejelentési kötelezettséget magamra nézve kötelezőnek ismerem el és ennek alapján a benyújtott dokumentumokhoz
képest bekövetkező változásokat 8 napon belül az Önkormányzat felé benyújtom;
p) kijelentem, hogy ha a pályázati kiírás önrészt ír elő, akkor a jelen pályázat költségvetési tervének a pályázati kiírás szerinti arányú önrésze
rendelkezésemre áll, azt a projekt megvalósítására fordítom és a támogatási szerződés megkötéséig igazolom;
q) nyilatkozom, hogy a pályázatban leírtakat abban az esetben is megvalósítom, ha a pályázatban igényelt összeget csak részben kapom meg;
r) nyilatkozom, hogy az önkormányzat, önkormányzati költségvetési szerv és gazdasági társaság felé nincs tartozásom;
s) a szervezetem előző lezárt pénzügyi évének számviteli beszámolója elérhető az OBH honlapján;
t) kijelentem, hogy az Önkormányzati Alapok pályázataira vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket megismertem, annak tartalmát és rendelkezéseit
elfogadom, betartom, azokat a pályázatomra nézve kötelezőnek ismerem el. Az ÁSZF elérhetősége: http://www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok;
u) tudomásul veszem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.)
6. § (1) bekezdése alapján nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban:

1. aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
2. a Knyt. szerint kizárt közjogi tisztségviselő,
3. az 1-2. pont alá tartozó személy Ptk.-ban meghatározott közeli hozzáratozója,
4. az 1-3. pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
5. olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)–c) pont
alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy
képviseleti szervének tagja;
6. az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy,
a) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
b) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.
7. akinek a részvételből való kizártságának tényét a Knyt. 13. § alapján, az ott megjelölt honlapon közzétették.

Kijelentem, hogy a fent idézett kizáró tényezők esetemben nem állnak fenn.
v) kijelentem továbbá, hogy Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben

nem áll fenn

fennáll

Az érintettség akkor áll fenn, ha a pályázó
1. a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
2. nem kizárt közjogi tisztségviselő,
3. az 1.-2. pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
4. az 1.-3. pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
5. olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az 1.-3. pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő az alapítvány kezelő
szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.
Amennyiben „fennáll”, úgy a pályázat benyújtásával egyidejűleg e körülmény közzétételét kezdeményeztem. A közzétételi kérelem (amely nyomtatvány letölthető a
www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról) egy eredeti példányát a Pályázatkezelő részére postai úton megküldöm.

VI. A pályázatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Gyomaendrőd
helység

2 0 1 7

0 9

0 9

év

hó

nap
Molnár Albert
_____________________________________
a pályázatot benyújtó képviselője

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.09.11 11.31.16

PÁLYÁZAT, EGYEDI IGÉNY A 2017. ÉVI TÁMOGATÁSI ALAPOKRA

TAMAPALY17_04

Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkormányzata Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.),
a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.), a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) és a Környezetvédelmi Alapról
szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletek alapján nyújtott támogatások igénylésére

VII. Költségvetés:
Ktgv. kód

A költség/kiadásnem megnevezése (részletezése)

Összeg (ft)

A

Dologi kiadások költségei

A1

Ingatlan üzemeltetés költségei

A2

Jármű üzemeltetés költségei

A3

Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei

A4

PR, marketing költségek

A5

Humán-erőforrás fejlesztésének költségei

A6

Utazás-, kiküldetés költségei

A7

Szállítás költségei

0

A8

Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei

0

A9

Egyéb beszerzések, szolgáltatások

2 0 5 0 0 0
6 5 0 0 0

rezsi költségek
0
2 8 0 0 0

nyomtató, számítógép,videokamera, telefon
3 0 0 0 0

meghívók, plakátok
0
4 5 0 0 0

a Tűzmenedék együttes utazási költsége

3 7 0 0 0

vendéglátás, ajándékok a közreműködőknek

B

Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei

B1

Bérköltség

B2

Megbízási díj

B3

Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel

0

B4

Egyéb foglalkoztatás költségei

0

C

Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése

0

C1

Tárgyi eszköz beszerzés

0

C2

Immateriális javak beszerzése

0

1 8 0 0 0 0
0
1 8 0 0 0 0

meghívott előadók tiszteletdíja

Összes kimutatott költség = (A+B+C):
Önerő:

3 8 5 0 0 0

Pályázati projektben igényelhető támogatás:

2 6 8 0 0 0

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

1 1 7 0 0 0

Nyomtatva: 2017.09.11 11.31.16

A hivatal tölti ki

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

PÁLYÁZAT, EGYEDI IGÉNY A 2017. ÉVI TÁMOGATÁSI ALAPOKRA

TAMAPALY17

Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkormányzata Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.),
a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.), a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) és a Környezetvédelmi Alapról
szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletek alapján nyújtott támogatások igénylésére

Hatályos: 2017.01.30-tól

Érkeztető bélyegző helye

Gyomaendrőd,
év

hó

nap

A pályázatot formailag ellenőrizte: ______________________________

I. Pályázó szervezet adatai:
1. Név:

2. Jogi státusz:

Színfolt Mazsorett Táncegyesület

3. Adószáma

1 8 9 1 1 8 5 7

1

2

vagy adóazonosító jele:

0 4

4. Bírósági bejegyzés száma:

Pk. 60.040/2017/4. szám

5. Bejegyző bíróság:

Gyulai Törvényszék

6. Bírósági nyilvántartásba vétel időpontja:

2 0 1 7

7. Civil szervezet közhasznúsági jogállása:

1

0 8

3 0

8. Közhasznúsági nyilvántartásba vételi bejegyző végzés száma:
9. Közhasznúsági nyilvántartásba vétel időpontja:
10. Képviselő neve:

Hunya Jolán

11. Elérhetőségek (telefon, e-mail):
12. Székhelye:

5 5 0 0

3 7 4

5 5 0 0

város/község

közter.
jelleg 3

hsz.
hrsz

ép.

lph.

irányítóGyomaendrőd
szám

közter.
utca
név

Árpád

7 1 5 2 , jolika@gmail.com

irányítóGyomaendrőd
szám

közter.
utca
név

Árpád
13. Levelezési címe:

3 0

em.

aj.

város/község

közter.
jelleg 3

hsz.
hrsz

14. Számlavezető pénzintézet:

Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet

15. Pénzintézeti számlaszáma:

5 3 2 0 0 1 2 5

ép.

1 1 1 0 3 5 1 6

lph.

em.

aj.

0 0 0 0 0 0 0 0

II. Információs adatok:
16. Fő tevékenységi terület,
és tevékenység leírása:

19

3 - 6 éves

7 - 14 éves

15 - 18 éves

19 - 25 éves

26 év felett

Összesen

3

29

1

1

1

35

2012

2013

2014

2015

2016

0

0

0

0

0

1 8 9 1 1 8 5 7

9 3 1 9

17. Szervezet taglétszáma:
(csak a gyomaendrődi állandó
lakcímmel rendelkezők)
18. Korábbi önkormányzati támogatások:

19. Statisztikai számjel:

5 2 9

0 4

20. Internetes honlap elérhetősége:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.09.14 08.56.20

PÁLYÁZAT, EGYEDI IGÉNY A 2017. ÉVI TÁMOGATÁSI ALAPOKRA

TAMAPALY17_02

Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkormányzata Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.),
a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.), a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) és a Környezetvédelmi Alapról
szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletek alapján nyújtott támogatások igénylésére

III. Projekt adatok:
1. Ideje:

2 0 1 7

3. Igényelt támogatás:

0 9

0 1 naptól

2 0 1 7

5 0 0 0 0 0 forint

1 2

3 1 napig

4. Támogatási alap:

2. Résztvevők (fő):

2

5. Igénylési forma:

3 5
E

6. A pályázati cél:

IV. A részletes program ismertetése, költségvetés indokolása (maximum 5000 karakter):

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.09.14 08.56.20

PÁLYÁZAT, EGYEDI IGÉNY A 2017. ÉVI TÁMOGATÁSI ALAPOKRA

TAMAPALY17_03

Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkormányzata Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.),
a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.), a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) és a Környezetvédelmi Alapról
szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletek alapján nyújtott támogatások igénylésére

V. Nyilatkozatok:
Alulírott pályázó Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) támogatási alapjai pályázati adatlapja benyújtásával
a) nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős
végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.
b) kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok teljeskörűek és hitelesek, a pályázatban foglalt adatok megfelelnek a valóságnak;
c) hozzájárulok ahhoz, hogy az Önkormányzat a pályázatban foglalt adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje és az Önkormányzat
hivatalos honlapján közzétegye;
d) kijelentem, hogy a pályázó szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja
szerinti átlátható szervezetnek minősül;
e) tudomásul veszem, hogy államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 90. § (1) bekezdése alapján
az esedékes támogatásból a köztartozás összege a köztartozások megfizetése érdekében visszatartásra kerülhet, egyben tudomásul veszem, hogy a

visszatartás a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeimet nem érinti;
f) kijelentem, hogy a pályázati felhívásban foglalt nyilvánosság feltételeinek eleget teszek;
g) kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet megfelel az Ávr. 82. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
h) kijelentem, hogy az Ávr. 97. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítését vállalom;
i) nyilatkozom, hogy az Önkormányzati támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá
az Önkormányzati támogatás visszavonása, a támogatási szerződéstől történő elállás vagy annak felmondása esetén a jogosulatlanul igénybe vett
Önkormányzati támogatás összegét a Kormány rendeletében meghatározott ügyleti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben
visszafizetem;
j) nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt szervezet pénzforgalmának lebonyolítására kizárólag a megnevezett pénzforgalmi számla szolgál;
k) nyilatkozom arról, hogy az Önkormányzati támogatási cél megvalósítása során megszerzett tárgyi eszköznek minősülő vagyontárgyat leltárba veszem;
l) hozzájárulok ahhoz, hogy az Önkormányzat a megadott adatokat a támogatási igény lebonyolítása, elbírálása érdekében kezelje, feldolgozza,
a bíráló(k)nak továbbítsa, és azokat a támogatási igény lezárulta után 10 évig megőrizze;
m) tudomásul veszem, hogy a támogatott tevékenység megvalósításáról szóló beszámolóban kizárólag olyan – az Önkormányzat által nyújtott támogatás
terhére teljesített – költségek tüntethetőek fel, amelyek jogosságáról és összegszerűségéről azok kifizetése előtt – ellenszolgáltatás teljesítését

követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is előzetesen meggyőződtem;
n) kijelentem, hogy – amennyiben jogszabály előírja – a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyek birtokában van a szervezet;
o) nyilatkozom, hogy a változás bejelentési kötelezettséget magamra nézve kötelezőnek ismerem el és ennek alapján a benyújtott dokumentumokhoz
képest bekövetkező változásokat 8 napon belül az Önkormányzat felé benyújtom;
p) kijelentem, hogy ha a pályázati kiírás önrészt ír elő, akkor a jelen pályázat költségvetési tervének a pályázati kiírás szerinti arányú önrésze
rendelkezésemre áll, azt a projekt megvalósítására fordítom és a támogatási szerződés megkötéséig igazolom;
q) nyilatkozom, hogy a pályázatban leírtakat abban az esetben is megvalósítom, ha a pályázatban igényelt összeget csak részben kapom meg;
r) nyilatkozom, hogy az önkormányzat, önkormányzati költségvetési szerv és gazdasági társaság felé nincs tartozásom;
s) a szervezetem előző lezárt pénzügyi évének számviteli beszámolója elérhető az OBH honlapján;
t) kijelentem, hogy az Önkormányzati Alapok pályázataira vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket megismertem, annak tartalmát és rendelkezéseit
elfogadom, betartom, azokat a pályázatomra nézve kötelezőnek ismerem el. Az ÁSZF elérhetősége: http://www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok;
u) tudomásul veszem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.)
6. § (1) bekezdése alapján nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban:

1. aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
2. a Knyt. szerint kizárt közjogi tisztségviselő,
3. az 1-2. pont alá tartozó személy Ptk.-ban meghatározott közeli hozzáratozója,
4. az 1-3. pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
5. olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)–c) pont
alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy
képviseleti szervének tagja;
6. az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy,
a) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
b) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.
7. akinek a részvételből való kizártságának tényét a Knyt. 13. § alapján, az ott megjelölt honlapon közzétették.

Kijelentem, hogy a fent idézett kizáró tényezők esetemben nem állnak fenn.
v) kijelentem továbbá, hogy Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben

nem áll fenn

fennáll

Az érintettség akkor áll fenn, ha a pályázó
1. a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
2. nem kizárt közjogi tisztségviselő,
3. az 1.-2. pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
4. az 1.-3. pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
5. olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az 1.-3. pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő az alapítvány kezelő
szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.
Amennyiben „fennáll”, úgy a pályázat benyújtásával egyidejűleg e körülmény közzétételét kezdeményeztem. A közzétételi kérelem (amely nyomtatvány letölthető a
www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról) egy eredeti példányát a Pályázatkezelő részére postai úton megküldöm.

VI. A pályázatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Gyomaendrőd
helység

2 0 1 7

0 2

2 0

év

hó

nap
Hunya Jolán
_____________________________________
a pályázatot benyújtó képviselője

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PÁLYÁZAT, EGYEDI IGÉNY A 2017. ÉVI TÁMOGATÁSI ALAPOKRA

TAMAPALY17_04

Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkormányzata Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.),
a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.), a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) és a Környezetvédelmi Alapról
szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletek alapján nyújtott támogatások igénylésére

VII. Költségvetés:
Ktgv. kód

A költség/kiadásnem megnevezése (részletezése)

Összeg (ft)

A

Dologi kiadások költségei

A1

Ingatlan üzemeltetés költségei

0

A2

Jármű üzemeltetés költségei

0

A3

Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei

0

A4

PR, marketing költségek

A5

Humán-erőforrás fejlesztésének költségei

A6

Utazás-, kiküldetés költségei

A7

Szállítás költségei

0

A8

Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei

0

A9

Egyéb beszerzések, szolgáltatások

5 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0

Reklám, prospektus, szóróanyag
0
3 0 0 0 0 0

Üzemanyag költség, versenyekre való eljutás

1 5 0 0 0 0

Tagdíj, nevezési díj, regisztrációs díj, továbbképzés

B

Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei

0

B1

Bérköltség

0

B2

Megbízási díj

0

B3

Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel

0

B4

Egyéb foglalkoztatás költségei

0

C

Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése

0

C1

Tárgyi eszköz beszerzés

0

C2

Immateriális javak beszerzése

0

Összes kimutatott költség = (A+B+C):
Önerő:

5 0 0 0 0 0

Pályázati projektben igényelhető támogatás:

5 0 0 0 0 0

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. szeptember 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági Oktatási – Képzési Alapítvány, valamint az Országos
Mentőszolgálat Alapítvány egyedi támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 4. pontja értelmében a Képviselőtestület hatáskörében nem ruházható át az alapítványi forrás átadása, átvétele. A kérelmek az előterjesztés
mellékletében találhatóak.
A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági Oktatási – Képzési Alapítvány „95 éves a szakképzés
Gyomaendrődön” címmel könyvet kíván kiadni, melynek megjelenését 2017. október 23-ra tervezik. A könyv
megjelenéséhez kér anyagi támogatást az alapítvány.
Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány a gyomaendrődi mentőállomás mentőautóinak felszereltségének javítása
céljából speciális égési kötszerek vásárlására kér támogatást az önkormányzattól.
A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági Oktatási – Képzési Alapítvány részére 25.000,-Ft az
Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére 50.000,-Ft támogatás megállapítását javasoljuk a polgármesteri alap
terhére.
Kérem a Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Alapítványok támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági
Oktatási – Képzési Alapítványrészére 25.000,-Ft, azaz huszonötezer Forint támogatást állapít meg. A támogatás
forrása a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017 (II. 21.) önkormányzati
rendelet 6. §-ában meghatározott Polgármesteri Alap. A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert
valamennyi jognyilatkozat megtételére és aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Alapítványok támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
44

szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére 50.000,-Ft
azaz ötvenezer Forint támogatást állapít meg. A támogatás forrása a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017.
évi költségvetéséről szóló 7/2017 (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. §-ában meghatározott Polgármesteri Alap. A
Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert valamennyi jognyilatkozat megtételére és aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Tisztelt Toldi Balázs!

Gyomaendrőd Mentőállomás mentőautóinak felszereltsége ügyében kérem a segítségét.
A társadalmi összefogás szükségességének értelmében megszólítunk minden helybeli, ill. környékben
lévő céget, intézményt, vállalkozást és magánembert, aki a látókörünkbe kerül, hogy minél előbb a
betegek szolgálatába állíthassunk újabb, korszerűbb mentéstechnikai eszközöket.
A Mentőállomásnak a következőkre lenne nagy szüksége:

‐

Speciális égési kötszerek

Az életmentéshez szükséges a megfelelő technikai háttér biztosítása.
Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány feladata a gyűjtés megszervezése és az eszközök
megvásárlása.

Amennyiben lehetősége van rá, számítunk önzetlen támogatására, melynek eredményeként
Gyomaendrőd Mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek mielőbbi megvásárlása válik lehetővé.

Utalás esetén számlaszámunk: CITI bank 10800007‐68164029

Segítő szándékát megköszönve jó egészséget kívánunk!

Nagy Mariann
+3620/398‐9478
Országos Mentőszolgálat Alapítvány

16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. szeptember 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

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

Véleményező bizottság:

Tisztelt Képviselő - testület!
Az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi beépítetlen és egyéb területek haszonbérleti szerződései 2017.
szeptember 30. napjával lejárnak. A Képviselő-testület a 2016. szeptemberi ülésén 1 év időtartamban hosszabbította
meg a szerződéseket a bérleti díjak változatlanul hagyása mellett. A területek használatára az 1 év időtartamra
megállapított bérleti díjak mértéke szerződésenként a terület nagyságától függően 1.110 Ft-tól 4.420 Ft-ig terjedt.
A bérleti díj a tárgyévet megelőző évi fogyasztói árindex mértékével került emelésre. A KSH által 2016. évre közölt
fogyasztói árindex 100,4 %.
A használati szerződések meghosszabbítását az eddigi kialakult gyakorlatnak megfelelően 1 év időtartamban
javaslom, a bérleti díjak változatlanul hagyása mellett.
Az ingatlanok bérbeadása a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. §, illetve Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) 9. § szerint történik. A jogszabályi
hivatkozások alapján nem szükséges a vagyontárgy hasznosítása során a versenyeztetés.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntését határozati javaslat formájában hozza
meg.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Haszonbérleti szerződések meghosszabbítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete haszonbérleti szerződést köt 2017. október 1. napjától
kezdően 1 év időtartamban a következő ingatlanok vonatkozásában az alábbiak szerint:
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.

Hrsz.

Bérlő

909

Ádám Mihály, Gyomaendrőd, Hantoskerti u. 20/D

1038/2
6. parcella
3415

Arany Dánielné
Gyomaendrőd, Fáy u. 5.
Orbán Józsefné
Gyomaendrőd, Bocskai u. 31.
Vince Zoltán
Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. B. épület B lépcsőház II.
emelet 5. ajtó
Izsó Lajos
Gyomaendrőd, Fáy u. 21.

1.110

Kulik Zsuzsa

5.530

3430
1045
1080
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Bruttó bérleti díj
(Ft/év)
1.110

4.100
2.220
4.070

6.
7.

Gyomaendrőd, Munkácsy M. u. 16.
1396

Szőke Lajos
Gyomaendrőd, Kálvin u. 4.

2.510

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. szeptember 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Németzugi szivattyútelep átadása üzemeltetésre
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2017. január 26-án a Képviselő-testület tárgyalta a Német-zugi szivattyútelep üzemeltetésre történő átadását. A
36/2017. (I. 26.) Gye. Kt. határozatában döntött arról, hogy a Gyomaendrőd, külterület 011/1. hrsz. alatti szivattyúház
megjelölésű ingatlanon lévő Németzugi szivattyútelepet térítésmentesen felajánlja üzemeltetésre a Körös-vidéki
Vízügyi Igazgatóság részére.
A döntés közlését követően több közös egyeztetés és helyszíni bejárás történt, mely folyamat végén a KÖVIZIG
megküldte részünkre a mellékletben szereplő „ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS a Németzugi szivattyútelep
üzemeltetési és fenntartási feladatainak átvállalásáról” című dokumentumot véleményezésre.
A szerződés-tervezet főbb szakmai pontjai:
·
A szerződés megkötésének előzményei és a megkötésének jogszabályi alapjainak bemutatása
Részletesen bemutatásra kerül a jogszabályi felhatalmazás, mely szerint egy nem állami tulajdonú létesítményt
közfeladat ellátás céljából, milyen körülmények és feltételek mellett vehet át üzemeltetésre állami tulajdonú vízügyi
igazgatóság önkormányzati tulajdonú vízi létesítményt.
·
A szerződés tárgyát képző létesítmény műszaki állapot bemutatása
Részletesen bemutatásra kerül a szivattyútelepen lévő eszközök, berendezések típusa és aktuális műszaki állapota.
·
Üzemeltető kötelezettségei
Az új üzemeltető a szerződés aláírását követően kezdeményezni fogja a vízjogi üzemeltetési szerződés
módosítását, mely az üzemeltető nevének módosításából áll. A szerződés időtartama megegyezik a módosított
üzemelési engedély lejárati időpontjával.
Az új üzemeltető az engedély szerint köteles üzemeltetni a szivattyútelepet, ezáltal biztosítva van az, hogy a Németzugi holtág belvíz védekezési feltételei folyamatosan biztosítottak maradnak.
A telep folyamatos, üzemkész állapotban tartása miatt a szerződésben rögzítésre került, hogy a szükséges javítási
munkákat, beleértve az építmény, illetve egyéb tárgyi eszköz alkotórészei lényeges elemeinek cseréjét, valamint a
vis maior következtében közvetlenül szükséges hibaelhárítást az Üzemeltető jogosult saját költségén elvégezni és
ez a szerződés megszűnésekor elszámolás tárgyát képezi. Az ilyen jellegű ráfordításokhoz a tulajdonos előzetes
tájékoztatása szükséges, kivéve a vis-maior eseteket.
A dokumentumot jogi kontrollra megküldtük Dr. Varga Imre ügyvédnek is, aki a szakvéleményében jelezte, hogy az
üzemeltetési szerződés-tervezet megfelel a jogszabályoknak, formai módosításra nincs szükség. Ugyanakkor
javasolta, hogy a szerződés 4. pontjába be kellene építeni, hogy minden olyan költség felmerülése esetén, ami a
szerződés megszűnésekor az elszámolás alapját képezi előzetesen be kellene jelenteni a tulajdonosnak. Ezt a
módosítást leegyeztettük a leendő üzemeltetővel is, aki nem emelt ellene kifogást.
A szerződés-tervezetet a határozati javaslat tartalmazza.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Üzemeltetési szerződés elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÖNKORMÁNYZATI TULAJDON
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A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, titkos
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, külterület 011/1 hrsz alatti
szivattyúház művelési ágú ingatlanon működő Német-zugi szivattyútelepet térítésmentesen átadja üzemeltetésre a
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság részére. Az üzemeltetési szerződést az alábbiak szerint elfogadja és
felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a szerződés aláírására és az egyéb jognyilatkozatok megtételére.
ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS
a Németzugi szivattyútelep üzemeltetési és fenntartási feladatainak átvállalásáról
amely létrejött egyrészről a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság /székhelye: 5700 Gyula, Városház u. 26. működési
formája: központi költségvetési szerv, alapító okirat száma: A-219/2/2014; törzskönyvi azonosító szám (PIR):
308483; adószáma: 15308483-2-04; statisztikai számjele: 15308483-8413-312-04; ÁHT azonosító: 036122;
képviseli: Bak Sándor igazgató/, mint működési terület szerinti vízügyi igazgatási szerv (a továbbiakban: Üzemeltető)
- másrészről a Gyomaendrőd Város Önkormányzata /székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.; törzskönyvi
azonosító szám: 725525; adószáma: 15725527-2-04; statisztikai számjele: 15725527-8411-321-04; képviseli: Toldi
Balázs polgármester/, mint tulajdonos és üzemeltetésre átadó (a továbbiakban: Tulajdonos) között az alábbi helyen
és napon a következő feltételek szerint:
1./ Előzmények:
A Gyomaendrőd külterület 011/1. hrsz. alatti kivett szivattyúház megjelölésű 586 m2 területű ingatlan 1/1 arányú
tulajdonosa Gyomaendrőd Város Önkormányzata, amely ingatlanon található a jelen szerződés tárgyát képező
Németzugi szivattyútelep.
A vízgazdálkodásról szóló 1997. évi LVII. törvény (Vgtv.) 3. §-ának rendelkezései alapján 2014. január 1-jét követően
az állami tulajdonban lévő és vízitársulat által üzemeltetett vizek és vízilétesítmények a működési terület szerinti
vízügyi igazgatási szerv vagyonkezelésébe kerültek.
Annak ellenére azonban, hogy a jelen szerződés tárgyát képező vízilétesítmény elsődlegesen belvízvédelmi célokat
és érdekeket szolgál, – tekintettel arra, hogy az önkormányzati és nem állami tulajdonban van, a törvényi feltételek
teljesülése hiányában – a Vgtv. hivatkozott rendelkezése alapján (ex lege) nem kerülhetett az Üzemeltető
vagyonkezelésébe.
A Vgtv. 6/A. § (1) bekezdése alapján „a belvízelvezetést vagy öntözést szolgáló, nem állami tulajdonban lévő
vízfolyások, csatornák üzemeltetését és fenntartását – a 45/E. § (1) bekezdése, a 45/F. § (2) bekezdése vagy a
45/G. § (4) bekezdése szerint megkötött üzemeltetési szerződés alapján – a működési terület szerinti vízügyi
igazgatási szerv látja el”.
Az Üzemeltető által elvégzett szakmai vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy a Németzugi
szivattyútelep vízkárelhárítás idején alkalmas és szükséges a kizárólagos állami tulajdonú és az Üzemeltető
vagyonkezelésében lévő Telki-Peresi-főcsatorna mentesítésére, a XXV-b csatornán keresztül, így a
belvízelvezetésben betöltött szerepe közérdekű.
A vízgazdálkodási közfeladatok ellátása, illetve a jelen szerződés tárgyát képező vízilétesítmény folyamatos
üzemeltetésének és fenntartásának biztosítása céljából az Üzemeltető megkereséssel fordult a Tulajdonos felé.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező 36/2017. (I.
26.) Gye. Kt. határozatában döntött arról, hogy a Gyomaendrőd, külterület 011/1. hrsz. alatti szivattyúház
megjelölésű ingatlanon lévő Németzugi szivattyútelepet térítésmentesen felajánlja üzemeltetésre a Körös-vidéki
Vízügyi Igazgatóság részére.
Mindezekre, valamint a Vgtv. 6/A. § (1) bekezdésében, valamint a 45/E. § (1) bekezdésében foglaltakra, illetve a
közérdekűség fennállására és a vízgazdálkodási szempontokra figyelemmel a szerződő felek a jelen szerződés
tárgyát képező szivattyútelepre vonatkozóan az üzemeltetési és fenntartási feladatok átvállalásáról jelen
szerződésben foglaltak szerint állapodnak meg.
2./ A szerződés tárgya:
A Tulajdonos az alábbiakban részletesen megjelölt Németzugi szivattyútelep üzemeltetési és fenntartási
feladatainak ellátását az Üzemeltető részére ellenérték nélkül, a jelen megállapodásban foglaltak szerint átadja, a
feladatok ellátását az Üzemeltető a Tulajdonostól átvállalja.
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A fenti vízilétesítmény műszaki állapotáról a szerződő felek képviselői közösen, 2017. augusztus 09. napján a jelen
szerződés 2. sz. mellékletét képező jegyzőkönyvet vették fel.
Szivattyútelep/szivattyúállás megnevezése: Németzugi szivattyútelep
összes kapacitása:
gépegységek száma
befogadó megnevezése:
hasznosítás jellege:
Maximális vízszint:
Minimális vízszint:
Szivattyú indulási vízi:
fogyasztási hely azonosító:
távleolvasóval rendelkezik:
Lekötött teljesítmény:
Szivattyú típusa:
Üzem típus:
teljesítmény (kw):
Építmény:

2x 0,3 m3/sec
2 darab
Hármas-Körös folyó
Belvízvédelmi
82,33 mBf +180 cm
80,33 mBf
82,13 mBf
nincs kiépített villamos energiaellátás
nem
nincs
Agrofil-400 E
villanymotoros
17 kW-os motorok
tégla épület (felújításra szorul)

A szerződő felek jelen megállapodásban is egyezően rögzítik, hogy a 2017. február 23-i üzempróba során a
Tulajdonos egy darab 37,5 kVA-es dízel aggregátorral, továbbá egy darab EAG1 típusjellel ellátott, 63 Amperes
névleges árammal rendelkező, villamos kapcsolószekrénnyel vonult fel a szivattyútelepnél. Az így összeállított
erőgép, elosztószekrény installáció egyszerre egy szivattyú üzemét tudja biztosítani. A motorok átkötésével azonban
mind a két szivattyú működőképessége külön-külön bebizonyosodott.
Az épületen belüli elzáró szerelvények, tolózárak fedél alatti tömítései eresztenek. A töltéstestben elhelyezett
vízoldali tolózárnál nem tapasztalható szivárgás, sem a kettőt összekötő nyomott csőszakasz felszíni részén. Maguk
az elzáró szerelvények kielégítően zárnak.
A szivattyútelep saját GANZ-Jendrassik dízel aggregátora és a hozzá tartozó villamoselosztó és kapcsolószekrény
jelenleg működésképtelen, illetve erősen hiányos. Az épülethez nincs villamoshálózati csatlakozási pont, fogyasztási
hely kiépítve, jelenleg csak aggregátorral biztosítható az üzem. A szivattyúk pontos állapota nem ismert, 2013ban felújításon estek át.
A szivattyúépület állapota kielégítő, de felújításra, renoválásra szorul mind az épületszigetelés, burkolatok,
nyílászárók, mind az épületvillamosság tekintetében. A villamoshálózati hozzáférés kiépítése javasolt.
A mellékhelyiség állapota rossz, használhatatlan.
A töltésben futó nyomócső két tolózár közötti szakaszán megsérült, vélhetően az egyik tokos kötésnél a cső
anyaga keresztben elhasadt. Emiatt a 2016. évi júliusi belvízvédekezés során, a gépek beindítása után a
töltéstesten keresztül feltört a víz. A javítást a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat végezte a cső belső
felületére feszített köpeny és tömítő anyag rögzítésével.
A szivattyútelep aggregátor biztosításával képes az üzemre, a sérült nyomócső viszont jelentős kockázatot jelent.
A szerződő felek egyezően rögzítik, hogy jelen megállapodásnak nem tárgya a GANZ-Jendrassik dízel aggregátor
és a hozzá tartozó villamoselosztó és kapcsolószekrény.
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tárgyát képező vízilétesítményt és annak jelen
megállapodásban megjelölt alkotórészeit, tartozékait a Tulajdonos jelen szerződés aláírásával egyidejűleg az
Üzemeltető birtokába adja.
A Tulajdonos vállalja, hogy a szerződés tárgyát képező vízilétesítmény érvényes és hatályos vízjogi üzemeltetési
engedélyének – az üzemeltető személyében bekövetkező változásra tekintettel szükséges – módosítása
érdekében a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11. § (1)
bekezdés b) pontja és (2) bekezdése alapján jelen szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül kérelmet
nyújt be az illetékes vízügyi hatósághoz és ennek tényéről az Üzemeltetőt tájékoztatja.
3./ A szerződés hatálya:
Jelen szerződés annak mindkét fél által történő aláírásának napján lép hatályba és a vízjogi üzemeltetési
engedéllyel azonos ideig hatályos, azaz a vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott időpontig szóló
határozott időre jön létre.
4./ Az Üzemeltető kötelezettségei:
Az üzemeltetés és fenntartás körébe tartozó feladatokat az Üzemeltető a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire –
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így különösen a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.)
Korm. rendeletben foglaltakra – figyelemmel látja el. Az Üzemeltető a megállapodás tárgyát képező művet és
berendezéseket a vízjogi üzemeltetési engedély szerint köteles üzemeltetni.
A szivattyútelep jelenlegi állapotára figyelemmel a szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a biztonságos üzemelés
és a rendeltetésszerű használat érdekében szükséges javítási munkákat, beleértve az építmény, illetve egyéb tárgyi
eszköz alkotórészei lényeges elemeinek cseréjét, valamint a vis maior következében közvetlenül szükséges
hibaelhárítást az Üzemeltető a Tulajdonos előzetes tájékoztatását követően jogosult saját költségén elvégezni. A
szerződő felek megállapodnak továbbá, hogy az így felmerült költségek vonatkozásában jelen szerződés
megszűnésekor kölcsönösen elszámolnak egymással, az amortizációt is figyelembe véve.
A fentieket meghaladó felújítási, javítási munkák elvégzéséről és az ahhoz kapcsolódó költségek viseléséről a felek
egyedileg állapodnak meg.
5./ A Tulajdonos jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező vízilétesítmény
vonatkozásában az üzemeltetést érintő szerződése nincs hatályban.
6./ Egyéb rendelkezések:
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében
szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a
jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a
szerződés teljesítésére kihatással lehet, különös tekintettel a Tulajdonos által a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrtvel folytatott egyeztetésekre.
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítése során felmerülő műszaki vagy egyéb vitában,
a vitatott kérdés jellegétől függően, esetenként közös megállapodással kiválasztott intézet, intézmény, vagy szakértő
véleményét fogadják el. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel létrejött jogviszonyból
származó esetlegesen felmerülő jogvitáikat elsődlegesen békés úton, egyeztető tárgyaláson rendezik. Szerződő
felek megállapodásának hiánya esetére, bármely jogvita eldöntése érdekében kikötik a per tárgyának értékétől
függően a Gyulai Járásbíróság vagy a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét.
A szerződő felek tudomásul veszik, hogy amennyiben jogaikat, kötelezettségeiket érintő módon jogszabályváltozás
vagy egyéb szervezetszabályozó kormányzati aktus születik, úgy jelen megállapodásukat felülvizsgálják.
A szerződő felek kijelentik, hogy magukra nézve kötelezően elfogadják és tudomásul veszik, hogy az Állami
Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a
Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján az Állami Számvevőszék,
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és a Belügyminisztérium is jogosult a jelen szerződést, annak teljesítését, valamint
rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását ellenőrizni a jogszabályban
meghatározott körben.
A Tulajdonos kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően átlátható szervezet.
Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb vonatkozó
jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a 3. sz. „Átláthatósági nyilatkozat” tárgyú melléklet.
A szerződő felek jelen szerződést annak elolvasását követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – a
képviselet szabályainak betartásával – jóváhagyólag aláírják.
Gyomaendrőd, 2017.

Gyula, 2017. augusztus „

”

…………………………….
Toldi Balázs
polgármester
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Tulajdonos

…………………………
Bak Sándor
igazgató
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Üzemeltető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 55.§-ban foglaltak
alapján az Üzemeltető részéről ellenjegyzem:
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Holecz Magdolna

gazdasági igazgatóhelyettes

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

52

18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. szeptember 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2017. első félévi beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrődi Földkezelő Kft. elkészítette a 2017. június 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
A társaság a Képviselő-testület júliusi ülésén beszámolt az 1-5 hónap gazdálkodásáról. Az eltelt 1 hónap alatt a
gazdálkodásában történt változásokat az előterjesztés mellékletét képező beszámoló tartalmazza.
A társaság használatában 88,39 ha termőföld van. A művelés részleteit a beszámoló taglalja. A társaság a
művelésében lévő termőföldek után megigényelte a földalapú támogatást, amely 2018. június 30-ig kifizetésre kerül.
A támogatás mértéke hektáronként 68-70 ezer Ft várható. Továbbá a 32,35 ha Natura 2000-es terület után a
társaság további 20 ezer Ft támogatás igényelhet. Ez az üzleti tervhez képest a földalapú támogatás összegében
647 eFt növekedést eredményezhet.
A búza terményértékesítés bevétele a fagykár miatt 1.320 eFt-tal csökkent. A megmaradt búzatermést a tervezett
nettó 33.000,-Ft/tonna helyett 40.500,-Ft/tonna áron sikerült értékesíteni.
A társaságnak az Önkormányzat felé van 6 millió Ft kölcsöntartozása, amely 2018. december 30. napjáig
visszafizetésre kerül.
A második félév kiemelt feladata a 38,58 hektáron termesztett napraforgó betakarítása lesz. A várható hozama a
jelenlegi állapot szerint átlag közeli lesz.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2017. első
félévi gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. szeptember 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. első félévi
beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. elkészítette a 2017. június 30-ig terjedő időszak
gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A beszámolót a társaság taggyűlése szeptember 19-én tárgyalja. A taggyűlés
döntése és javaslata a Képviselő-testületi ülésre lesz mellékletként beterjesztve.
A társaság gazdálkodásának 1–6 hónap eredménye a nem közszolgáltatási tevékenység esetében 501 eFt, amely
469 eFt-al kevesebb az időarányos tervezettnél. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység eredménye
+7.297 eFt, az 5.742 eFt-al tervezett veszteséggel szemben
.
Az első négy hónap alatt az értékesítés nettó árbevétele a nem közszolgáltatási tevékenység esetében 8.485 eFt,
amely 2.520 eFt-al több az időarányos tervezettnél. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység esetében
78.643 eFt, amely 2.106 eFt-al több az időarányos tervezettnél.
A nem közszolgáltatási tevékenység esetében az anyagjellegű ráfordítás teljesítés 59%-kal, míg a személyi jellegű
ráfordítás 67%-kal haladta meg a tervezettet. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység esetében az
anyagjellegű ráfordítás teljesítés 2%-kal, míg a személyi jellegű ráfordítás 14%-kal marad el a tervezettől.
A beszámolási időszakban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak 32.666.669,- Ft összegű kintlévőség behajtása került
átadásra, amelyből 21.762.023,- Ft-ot sikerült beszedni. A társaság tartozása a 2017.06.30-i állapot szerint
45.834.800,- Ft, ebből 17.929.062,- Ft összeget tesz ki a Regionális Hulladékkezelő Kft.-nek meg nem fizetett lerakói
díj.
Az 1-6 hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
A társaság jelzi, hogy az FHB-Np. Kft-vel kötött szerződés 2017. szeptember 30-al megszűnik. A szerződés
megszűnéséhez kapcsolódóan a pénzügyi elszámolás várhatóan 2017. évben megtörténik. A Dareh Bázis Np Kftvel kötött alvállalkozói szerződés alapján a pénzügyi elszámolás negyedévente történik meg 30 napos fizetési
határidővel.
A fentiek alapján a társaság a 2017. december 28-án lejáró 7.156.000,- Ft tulajdonosi kölcsön visszafizetését nem
biztos, hogy tudja teljesíteni.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló tudomásul vétele"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Gyomaközszolg Kommunális
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Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. első félév gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. szeptember 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2017. első félévi beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. elkészítette a 2017. június 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
A társaság első félévi gazdálkodásának adózott eredménye +2.269 eFt, a tervezett 11.400 Ft veszteséggel
szemben. Az első félévben az éves tervezett bevételek 73,9%-ka teljesült.
A társaság eredmény tartaléka a 2016. évi veszteség miatt -54.967 eFt. A lekötött tartalék 126.150 eFt. A saját tőke
213.082 eFt.
A társaság kötelezettségei összesen 21.000 eFt, a követelés állománya pedig 22.983 eFt.
Az első félév gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2017. első félév
gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. szeptember 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2017. első félévi beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. elkészítette a 2017. június 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló
beszámolóját.
A társaság gazdálkodásának első félévi adózott eredménye 2.416 eFt veszteség. Az éves tervezett eredmény +257
eFt. Az építőipari kivitelezéseknél továbbra sem sikerült pozitív eredményt elérni. Az év hátralévő részében lekötött
kapacitások előkalkulációi alapján az építőipari tevékenység nem fogja növelni a veszteséget. Összességében a
társaságnak a 2017. évi gazdálkodása várhatóan nullszaldós lesz.
A 2017. évre tervezett bevételek (130.133 eFt) 51,03 %-ka, a kiadásoknak (129.776 eFt) pedig 60,25 %-ka teljesült.
A beszámoló táblázatba foglaltan részletezi tevékenységenként a bevételeket és kiadásokat, kiemelve az
önkormányzati támogatás mértékével. A beszámoló kitér az egyes tevékenységek negatív eredményeinek az okaira.
Az első félév gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
2017. első félév gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. szeptember 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2017. első félévi beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. elkészítette a 2017. június 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló
beszámolóját. A beszámolót a Felügyelő Bizottság az augusztus 24.-i ülésén elfogadta.
A Felügyelő Bizottság az alábbi ügyekben hozott döntést.
1. "Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja Gyomaendrőd Város Képviselőtestületének, hogy a Liget Fürdő árbevételének, a színvonalnak a növelése, valamint a vendégmegtartás érdekében
a fürdő fejlesztés keretén belül kerüljön sor a csúszda megépítésére.”
2. "Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja Gyomaendrőd Város Képviselőtestületének, hogy a Liget Fürdő kültéri gyógymedencéjének felújítása még 2017-ben történjen meg. Felkéri az
ügyvezetőt, hogy az erre vonatkozó kérelmét, a beruházás részletes költségvetését terjessze be a képviselő-testület
szeptemberi ülésére.”
A társaság első félévi gazdálkodásának adózás előtti eredménye -7.598 eFt, amely az egy évvel korábbinál 4.293
eFt-al több.
A beszámoló megállapítja, hogy fürdő működése a 2017. évi üzleti tervnek megfelelően alakult. Az értékesítés nettó
árbevétele az előző év hasonló időszakához képest 15,25%-kal nőtt. Az eladott fürdő- és rendezvénybelépők
árbevétele 2,5 %-kal csökkent, ugyanakkor az OEP támogatás az év eleji gyógyászati akciónak köszönhetően 73,19
%-kal nőtt.
A bér- és járulékköltségek, alkalmi munkavállalók költsége, illetve a tiszteletdíjak a kötelező minimálbér és
bérminimum emelés hatására 19,96 %-kal nőttek. A bérköltségek fedezetére az értékesítésből származó plusz
árbevétel mellett az előző évhez képest 1,5 Mft-tal több munkaügyi támogatás lett igénybe véve.
A társaság a 2016. év hasonló időszakához képest 3.000.000 Ft-tal kevesebb önkormányzati támogatást használt
fel a Liget Fürdő a képviselőtestület által megszavazott 17 millió forintos működési célú támogatásból, és az
önkormányzat szolgáltatásvásárlásra elkülönített összegéből is kevesebb került felhasználásra.
A 2016. évről 2017-re áthozott 2,5 Mft működési támogatásból a Liget Fürdő kempingjének vizesblokkjai kerültek
felújításra.
Az első félév gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
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A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
2017. első félév gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ NONPROFIT KFT.

BESZÁMOLÓ

a társaság 2017. I. félévi gazdasági tevékenységéről

Vezetői összefoglaló

A Liget Fürdő 2017. június 30-ig vizsgált működése a 2017. évi üzleti tervnek megfelelően alakult.
2016. hasonló időszakához viszonyítva a teljes árbevétel 15,25 %-kal nőtt. Területenként vizsgálva az
eladott fürdő- és rendezvénybelépők árbevétele 2,5 %-kal csökkent (18,02 Mft-ról 17,57 Mft-ra),
ugyanakkor az OEP támogatás az év eleji gyógyászati akciónak köszönhetően 73,19 %-kal nőtt (7,08
Mft-ról 12,26 Mft-ra). A kemping vizesblokkjának fejlesztése már május-júniusban meghozta
eredményét, így az első 4 hónap stagnálását követően a fürdő szállás árbevétele 18,47 %-kal nőtt
(2,38 Mft-ról 2,82 Mft-ra). A bérleti díjak első félévben realizált árbevétele 2016. hasonló időszakához
képest 23,67 %-os növekedést mutat. A gyógyászati rész teljes árbevételét vizsgálva (beteg által
fizetett önrész + OEP finanszírozás) megállapítható, hogy a „60 kezelés = 60 Ft” elnevezésű akciónk a
beteg által fizetett önrész csökkentésének ellenére összességében jelentős árbevétel növekedést
hozott. Az akció sikeressége nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy az értékesítés nettó árbevétele
közel 5 millió forinttal növekedett a tavalyi év hasonló időszakához képest.
A bér- és járulékköltségek, alkalmi munkavállalók költsége, illetve a tiszteletdíjak a kötelező
minimálbér és bérminimum emelés hatására 19,96 %-kal nőttek (22,5 Mft-ról 26,99 Mft-ra). A
bérköltségek fedezetére az értékesítésből származó plusz árbevétel mellett az előző évhez képest 1,5
Mft-tal több munkaügyi támogatás szolgált. A gyógyászati akció hatására megnövekedett
kezelésszám miatt a korábbi 3 fő gyógymasszőr helyett az I. félévben 3 fő alkalmazott, 1 fő megbízási
szerződéssel, és 2 fő alkalmi munkavállalóként teljesített szolgálatot a fürdő gyógyászatán. A
turizmusban tapasztalható szakember hiány a fürdő munkaerő-gazdálkodására is hatást gyakorol.
2016. hasonló időszakához képest 3.000.000 Ft-tal kevesebb önkormányzati támogatást használt fel a
Liget Fürdő a képviselőtestület által megszavazott 17 millió forintos működési célú támogatásból, és
az önkormányzat szolgáltatásvásárlásra elkülönített összegéből is kevesebb került felhasználásra.
A 2016. évről 2017-re áthozott 2,5 Mft működési támogatásból a Liget Fürdő kempingjének
vizesblokkjai kerültek felújításra (fotók a csatolt mellékletben).

2017. június 30-ig elvégzett, illetve folyamatban lévő fejlesztések, felújítások:
-

kemping vizesblokkjainak felújítása
termálvezeték csőtörésének kijavítása (fotók a csatolt mellékletben)
Strand területén falfelületek kezelése, festése
Strand területén medencék, lábmosók javítása, újra fugázása, csempézés
Térburkolatok, járdák, világítás javítása
Virágosítás

Kemping vizesblokkjai felújítás előtt és után:

Csőtörés a gyomai hídon.

Statisztikai számjel

13087085-9604-572-04
Cégjegyzék szám

04-09-005983

Vállalkozás megnevezése

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft
Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.sz.

Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEG

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd, 2017. augusztus 01.

Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)
P.H.

Statisztikai számjel

3/2

13087085-9604-572-04
Cégjegyzék szám

04-09-005983
"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2017.06.30.
Eszközök (aktívák)
adatok ezer forintban
Sorszám
a
01.

Megnevezés

Előző év

b

c

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+04+06.sor)

02.

I. Immateriális javak

03.

ebből: az értékhelyesbítés

04.

II. Tárgyi eszközök

05.

ebből: az értékhelyesbítés

06.
07.
08.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

Előző év
módosítása
d

Tárgyév
e

68 474

67 285

0

0

68 474

67 285

5 421

5 421

0

0

10 816

8 364

411

459

ebből: az értékhelyesbítés
B. FORGÓESZKÖZÖK (09+10+11+12.sor)

09.

I. Készletek

10.

II. Követelések

1 917

1 685

11.

III. Értékpapírok

0

0

12.

IV. Pénzeszközök

8 488

6 220

13.

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

14.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01+08+13.sor)

79 290

75 649

Kelt : Gyomaendrőd, 2017. augusztus 01.
Gera Krisztián sk.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel

3/3

13087085-9604-572-04
Cégjegyzék szám

04-09-005983
"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2017.06.30.
Források (passzívák)
adatok ezer forintban
Sorszám
a
15.

Megnevezés

Előző év

b

c

D. SAJÁT TŐKE (16+18+19+20+21+22+23.sor)

16.

I. Jegyzett tőke

17.

ebből: visszavásárolt tul. részesedés névértéken

18.

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

19.

III.Tőketartalék

20.

IV. Eredménytartalék

21.

V. Lekötött tartalék

22.

VI. Értékelési tartalék

23.

VII. ADÓZOTT EREDMÉNY

24.

E. CÉLTARTALÉK

25.

F. KÖTELEZETTSÉGEK

Előző év
módosítása
d

Tárgyév
e

11 127

7 420

3 200

3 200

29 295

29 295

-23 484

-22 898

5 421

5 421

-3 305

-7 598

0

0

42 954

43 857

26.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

27.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

28.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

42 954

43 857

29.

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

25 209

24 372

30.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (15+24+25+29.sor)

79 290

75 649

Kelt : Gyomaendrőd, 2017. augusztus 01.
Gera Krisztián sk.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel

13087085-9604-572-04
Cégjegyzék szám

04-09-005983

Vállalkozás megnevezése

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft
Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.sz.

Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNY-KIMUTATÁS

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd, 2017. augusztus 01.

Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)
P.H.

Statisztikai számjel

2/2

13087085-9604-572-04
Cégjegyzék szám

04-09-005983
"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS "A" változat
(összköltség eljárással)
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2017.06.30.
adatok ezer forintban
Sorszám
a

Megnevezés

Előző év

b

c

01.

I. Értékesítés nettó árbevétele

02.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

03.

III. Egyéb bevételek

04.

Előző év
módosítása
d

Tárgyév
e

32 801

37 803

0

0

26 202

24 121

ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.

05.

IV. Anyagjellegű ráfordítások

28 739

30 569

06.

V. Személyi jellegű ráfordítások

28 383

33 271

07.

VI. Értékcsökkenési leírás

1 809

1 478

08.

VII. Egyéb ráfordítások

3 361

4 176

-3 289

-7 570

0

7

16

35

-16

-28

-3 305

-7 598

-3 305

-7 598

09.

ebből: értékvesztés, terven felüli écs.

10.

A. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)

11.

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

12.

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

13.

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)

14.

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (10+13)

15.

XII. Adófizetési kötelezettség

16.

F. ADÓZOTT EREDMÉNY (14-15)

Kelt : Gyomaendrőd, 2017. augusztus 01.
Gera Krisztián sk.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága
IV/1/2017.(VIII. 24.) határozata

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja
a társaság 2017. I. félévi gazdasági tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága
IV./2./2017.(VIII. 24.) határozata

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének, hogy a Liget Fürdő
árbevételének, a színvonalnak a növelése, valamint a vendégmegtartás
érdekében a fürdő fejlesztés keretén belül kerüljön sor a csúszda
megépítésére.
Határidő: azonnal

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága
IV./3./2017.(VIII. 24.) határozata
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének, hogy a Liget Fürdő kültéri
gyógymedencéjének felújítása még 2017-ben történjen meg.
Felkéri az ügyvezetőt, hogy az erre vonatkozó kérelmét, a beruházás
részletes költségvetését terjessze be a képviselő-testület szeptemberi
ülésére.
Határidő: azonnal

23. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. szeptember 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Liget Fürdő Nonprofit Kft. fejlesztési kérelme
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 2013. évben 15 millió Ft összegű kölcsönt nyújtott a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. részére oly módon, hogy átvállalta a Kft. pénzintézeti forgóeszköz
hiteltartozását.
A Fürdő önkormányzattal szemben fennálló tartozásának visszafizetési rendjéről 2017. áprilisi ülésén döntött a
testület. Az 5 év alatt visszafizetendő tartozás első részlete 2017. november 30-án válik esedékessé. A Képviselőtestület által hozott határozat arról is rendelkezik, hogy a Kft. által visszafizetett összeg esetleges fürdő fejlesztésre
történő felhasználásáról a testület minden évben külön döntést hoz.
A Kft. ügyvezető igazgatója által benyújtott kérelem az alábbiakat tartalmazza:
A Fürdő a kölcsön összegét a visszafizetési határidő lejárta előtt – 2017. szeptember 29-éig - rendezi. Ugyanakkor
kéri a testületet, hogy ezen összeget az önkormányzat a Fürdő kültéri gyógymedencéjének felújítására fordítsa. A
Fürdő Felügyelő Bizottsága támogatja az ügyvezető javaslatát, hiszen a medence rendkívül rossz állapotban van, a
burkolat állapota nem felel meg az elvárásoknak, a leváló elemek baleset veszélyesek. Az ügyvezető a felújítási
munkákra 3 árajánlatot kért be, melyek közül a legkedvezőbb ajánlatot a Fluidra Magyarország Kft. adta nettó
2.782.500 Ft + áfa összegben.
Amennyiben a Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a visszafizetett kölcsön összegét a gyógymedence felújítására
fordítsa az önkormányzat, úgy még ebben az évben megvalósulhat a fejlesztés.
A felújítási munkát célszerű az önkormányzat megrendeléseként elvégezni, hiszen így a munkálatot terhelő áfa
teljes egészében visszaigényelhető, míg ha a Fürdő a beruházó, akkor csak egy arányosított áfa rész
visszaigénylésére nyílik lehetőség.
A Liget Fürdő Kft. kérelme és a gyógymedence felújítására vonatkozó árajánlatok az előterjesztés mellékletét
képezik.
Kérem a Tisztelt 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
"A Liget Fürdőben a kültéri gyógymedence felújítás megvalósítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Beruházás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Liget Fürdő Nonprofit Kft. azon javaslatát,
hogy a Fürdő kültéri gyógymedencéje kerüljön felújításra még 2017. évben. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a
Beszerzési szabályzatában foglaltak szerint kérje be a szükséges árajánlatokat. A felújítás megvalósítója
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, ugyanakkor a felújítás koordinálása, a kültéri gyógymedence jelenlegi
burkolatának eltávolítása a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. feladata. A felújítás forrása a Liget Fürdő
Nonprofit Kft. által 2017. szeptember 29. napjáig visszafizetett kölcsön 3 millió Ft összege.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 12. 31.
Felelős: Gera Krisztián
Hivatali felelős: Pardi László
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