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ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság
2017. október 18.
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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. október 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-nek módosítása –
szabályzatok felülvizsgálata (I. forduló)
Pardi László, Szilágyiné Bácsi Gabriella, Dr. Uhrin Anna jegyző
Dr. Uhrin Anna jegyző
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Hivatali
SZMSZ) a Képviselő-testület 263/2013. (V. 30.) Gye. Kt. határozatával fogadta el. Az Államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 10.§ (5) bekezdése alapján a költségvetési szerv feladatellátásának részletes belső rendjét és
módját a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm
rendelet 13.§ (1) bekezdése határozza meg, hogy az SZMSZ-nek mit kell tartalmazni. Jelenleg a Hivatali SZMSZ
szabályozza a jogszabály által előírt belső rendet, valamint az SZMSZ mellékletei szabályozzák a jogszabály által
előírt, de külön normatív szabályzatban is megalkotható szabályokat.
A jogszabályi változások, valamint az intézményi struktúra változása miatt célszerű a szabályok folyamatos
felülvizsgálata, valamint külön szabályzatban történő rögzítése, hiszen a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy
a jelenleg hatályos SZMSZ szabályait tartalmazó adatbázis nehezen kezelhető. A hatályos Hivatali SZMSZ jelenleg
egységes szerkezetben szabályozza a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal működésre vonatkozó belső
szabályokat, valamint az Önkormányzat és intézményeinek működésére vonatkozó szabályokat azokban az
esetekben ahol a gazdálkodási feladatokat a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Célszerű ezen
szabályokat az önkormányzati rendeletekhez hasonlóan önálló szabályzatban elfogadni.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Hivatali SZMSZ felülvizsgálatára több fordulóban kerülne sor. A mostani módosításánál a Hivatali SZMSZ-ben
aktualizálásra kerülnek az önkormányzati intézmények megnevezései, átvezetésre kerülnek a jogszabályi
változások. Tartalmi változás a korábbi szabályozáshoz képest nincs. Egyedül a beszerzési szabályzatban
módosulnak a beszerzésre vonatkozó összeghatárok (100.000 Ft-ról 200.000,- Ft-ra) az alábbiak szerint: nettó
50.000,- Ft értéket meg nem haladó árubeszerzést, szolgáltatás megrendelést, építési beruházást számlával kell
igazolni a kötelezettségvállalás rendje szerint. Nettó 200.000,- Ft értéket meg nem haladó árubeszerzés, építési
beruházás vagy szolgáltatás megrendelése, esetén elegendő írásos megrendelést küldeni a lehetséges szállító
részére. Nettó 200.000,- Ft értéket meg haladó árubeszerzés, építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése,
esetén a megrendelést szerződésben kell rögzíteni. 50.000,- Ft érték feletti megrendelés esetén kötelező a
versenyeztetés (legalább három árajánlat bekérése).
Javasoljuk külön szabályzatban elfogadni a következő szabályzatokat:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Gazdálkodási szabályzat
Pénzkezelési szabályzat
Számviteli politika
Belső ellenőrzési szabályzat
Bizonylati szabályzat, bizonylati rend
Eszközök és források értékelési szabályzata
Kiküldetési szabályzat
Önköltségszámítási szabályzat
Reprezentációs kiadások szabályzata
Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata
Számlarend
Beszerzések lebonyolításának szabályzata

A szabályzatok letölthetőek :
http://www.gyomaendrod.hu/eloterjesztesek/ktulesek/kt_altal_jovahagyando_szabalyzatok.pdf
Képviselő-testület jóváhagyását nem igénylő jegyzői hatáskörben lévő szabályzatok:
·
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal anyag- és eszközgazdálkodási szabályzata
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·
·

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal belső kontrollrendszere
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendje

A szabályzatok letölthetőek :http://www.gyomaendrod.hu/eloterjesztesek/ktulesek/jegyzoi_szabalyzatok.pdf
Kérem a T. Képviselő-testülettől a következő döntési javaslatok elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
""Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-nek módosítása” "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szervezet fejlesztés
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
9.§ (1) a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Szervezeti és Működési Szabályzat) 2017. október 1. napjával a
következők szerint módosítja:
1. A Szervezeti és Működési Szabályzat I. 3.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ I. 3.
A Hivatal megnevezése:
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
A székhelyen kívüli további működési helyek:
5621 Csárdaszállás, Petőfi út 17.
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
A Hivatalhoz tartozó saját gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek székhelye:
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út
124.
Kállai Ferenc Kulturális Központ, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9.
Szent Antal Népház, 5502 Blaha Lujza utca 21.
Határ Győző Városi Könyvtár, 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 5502 Gyomaendrőd Fő út 2.
Városi Egészségügyi Intézmény 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7.
A saját gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek szabályai szerint működő nemzetiségi
Önkormányzatok székhelye:
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Jogelődje: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala, törzsszáma: 346612
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A 2011. évi CLXXIX tv. 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében, Csárdaszállás Község
Polgármesteri Hivatala 5621 Csárdaszállás Petőfi út 17.
Örménykút és Hunya Községek Körjegyzősége 5556 Örménykút, Dózsa György u. 26.
Törzskönyvi azonosító szám:
803746
Adószáma:
5803744-1-04
KSH száma:
15803744-8411-325-04
Bankszámla számok:
A költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszámmal kapcsolatos adatok:
A számlavezető pénzintézet neve:
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Gyomai Kirendeltsége
A számlavezető pénzintézet címe:
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 30.
A fő bankszámla megnevezése és száma:
- költségvetési elszámolási főszámla száma:
53200125-11091051
Az alszámlák megnevezéseit és számlaszámait a Pénzkezelési szabályzat tartalmazza.”
2. A Szervezeti és Működési Szabályzat I. 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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„1.12.
A Hivatal gazdasági szervezeti egysége útján – külön megállapodásban rögzített módon és helyen - a következő
saját gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek jogszabályban foglalt egyes pénzügyigazdasági feladatait látja el:
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás, 5500 Gyomaendrőd,
Selyem út 124.
Kállai Ferenc Kulturális Központ, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9.
Szent Antal Népház, 5502 Blaha Lujza utca 21.
Határ Győző Városi Könyvtár, 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 5502 Gyomaendrőd Fő út 2.
Városi Egészségügyi Intézmény 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7.”
3. Hatályát veszti a Szervezeti és Működési Szabályzat 18., 19., 20., 21., 22., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 32.,
35. mellékletei és a 2. függeléke.
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát érintő módosítások egységes
szerkezetbe foglalásáról.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 11. 01.
Felelős: Dr. Uhrin Anna
Hivatali felelős: Dr. Uhrin Anna
2. döntési javaslat
"„Szabályzatok felülvizsgálata” "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szervezet fejlesztés
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. október 1.-jei hatállyal jóváhagyja Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának fenntartásában lévő költségvetési szervek
-

Gazdálkodási szabályzatát,
Pénzkezelési szabályzatát,
Számviteli politikáját,
Belső ellenőrzési szabályzatát,
Bizonylati szabályzat, bizonylati rendjét,
Eszközök és források értékelési szabályzatát,
Kiküldetési szabályzatát,
Önköltségszámítási szabályzatát,
Reprezentációs kiadások szabályzatát,
Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzatát,
Számlarendjét,
Beszerzések lebonyolításának szabályzatát.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 11. 01.
Felelős: Dr. Uhrin Anna
Hivatali felelős: Dr. Uhrin Anna
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. október 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosítása –
II. 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 Képviselő-testület 2017. szeptemberi ülésén tárgyalta első fordulóban a helyi adókról szóló rendeletének
módosítását, mely azért került napirendre, mert 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. Az adó kivetésének joga az önkormányzaté, és ha
kiszab ilyen adót, akkor a mértékéről is az önkormányzat dönt, az adó mértéke törvény által előírt felső határának
figyelembe vételével. 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.
Mivel a helyi adókról szóló törvény adókötelessé tette a fentiekben meghatározott reklámhordozókat, és
településünkön az építményadó bevezetésre került, a képviselő-testületnek is rendelkeznie kell a helyi adókról szóló
rendeletében ezen adótárgyak adóztatásáról. A Képviselő-testület 2017. szeptemberi ülésén úgy döntött, hogy a
reklámhordozók utáni építményadót kiveti, mértékét 12.000 Ft/m2/év határozta meg. A rendeletmódosítás tervezetét
a Képviselő-testület 2017. októberi ülésére kellett előterjeszteni, mely tervezetet az előterjesztés döntési javaslata
tartalmazza.
A rendelet-tervezet indokolása:
1.§ - Az építményadó kiterjesztése a reklámhordozókra.
2. § - Az építményadó mértékének meghatározása a reklámhordozók esetén.
3. § - Hatályba léptető rendelkezés.
A szabályozás várható következményei, előzetes hatásvizsgálat:
1. Társadalmi hatás: Az új építményadó kötelezettség egy szűk adózói réteget érint, társadalomra gyakorolt hatása
nem jelentős.
2. Gazdasági, költségvetési hatás: A rendelet-tervezet szerinti építményadó kivetése és adómérték alkalmazása
esetén az önkormányzat évi 2 millió forint plusz adóbevételhez juthat.
3. Környezeti és egészségi hatások: A rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Az adminisztratív terhek az új adó bevezetésével - különösen a
kezdeti időszakban - kisebb mértékben növekednek.
5. Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A
reklámhordozók utáni építményadó bevezetése nem kötelező, az az önkormányzat döntésétől függ, de mivel törvény
adókötelessé tette ezen adótárgyakat és településünkön az építményadó bevezetésre került, a képviselő-testületnek
is rendelkeznie kell a helyi adókról szóló rendeletében ezen adótárgyakról. Ennek elmaradása esetén a helyi
adórendeletünk nem felelne meg a magasabb szintű jogszabályoknak.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A szükséges
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
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Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"A helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosítása – II. forduló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati
rendelet módosítását, az alábbi rendelet-tervezet szerint:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
………/......... (……….) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 5. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) Adóköteles a Htv. 11. §-ában meghatározott építmény és a 11/A. §-ában meghatározott reklámhordozó.”
2. § Az Ör. 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
(Az építményadó mértéke:)
„(4) Reklámhordozó esetén 12000 Ft/m2/év.”
3. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2017. ...............…..
Toldi Balázs
polgármester

dr. Uhrin Anna
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2017. .....................
dr. Uhrin Anna
jegyző
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. október 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Az Önkormányzat 2017. évi háromnegyed éves pénzügyi beszámolója
Szilágyiné Bácsi Gabriella
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendeletével fogadta el
a város 2017. évi költségvetését. Jelen előterjesztésben beszámolunk az önkormányzat és intézményei 2017.
háromnegyed éves gazdálkodásának alakulásáról, bemutatjuk a realizálódott bevételek és a teljesült kiadások
összegeit.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Műk. célú támért.kiad.
pénzeszk. átadás ÁK,
ellátottak jutt.
Műk.c. visszatér.tám.,
kölcsön ÁK
Működési kiadások össz.
Felújítások
Beruházások
Támogatás értékű felhalm.
kiadás és pénzeszk. átadás
ÁK
Felh.c. visszatér.tám.,
kölcsön ÁK
Felhalmozási kiadások
össz.
Kiadások összesen
Tartalékok
Intézményeknek nyújtott
támogatás
Államháztartáson belüli
megelőlegezések
visszafizetése
Pénzeszközök lekötött
bankbetétként elhelyezése
Belföldi értékpapír
vásárlása
Kiadások mindösszesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

337917
44733

343926
45968

229313
30897

Telj / a mód. Ei %
ban
66,67
67,21

345124
692850

364670
769119

227876
590069

62,49
76,72

6000

7535

16444

218,23

1426624
87925
377285
15214

1531218
84802
402732
59214

1094599
37778
123872
40458

71,49
44,55
30,76
68,33

5000

2040

40,80

480424

551748

204148

37,00

1907048
330012
315732

2082966
906327
358270

1298747
0
262855

62,35
0,00
73,37

35913

35913

100,00

452580

2552792
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450000

450000

100,00

3833476

2500095

65,22

A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok
adatai kis mértékben időarányos alatti teljesítést mutatnak. Az Önkormányzatnál kell megtervezni a
képviselők és polgármester, a mezőőrök, a polgárvédelmi bázis, a közfoglalkoztatás bérjellegű kiadásait. A
Start mintaprogram és az egyéb közfoglalkoztatás 2016. évről áthúzódó programelemei 2017. február 28ával zárultak, így a vizsgált időszakban az ezekhez a programokhoz kapcsolódó bérek és járulékok a terv
100%-ában teljesültek, ugyanakkor a 2017. márciusában induló 7 új programelem betervezett bér és
járulékkiadásához hat havi teljesítés kapcsolódik.
A dologi kiadásoknál a teljesítés 62%-os, ami időarányos alatti felhasználást mutat. A Start mintaprogram 7
programelemére betervezett 96 millió forintos dologi keretből a vizsgált időszakban 75 millió forint összegű
felhasználás történt. 20 % vagy az alatti felhasználás jelentkezett az utak üzemeltetése (az út karbantartási
munkák végzése folyamatban van, a hozzá kapcsolódó számla a vizsgált időszakot követően jelentkezik), a
település egészségügyi feladatok (1 szúnyoggyérítést fizetett az önkormányzat, a többi a katasztrófavédelem
költségeként jelentkezett), temető üzemeltetés (a ravatalozók karbantartása és urnafalak készítése
folyamatban van, az 5,5 millió Ft összegű költség az utolsó negyedévben jelentkezik), mezei őrszolgálat (a
mezőőrök részére a munkaruha beszerzés megtörtént, a számla rendezése a vizsgált időszakot követően
esedékes), az ár-és belvíz védekezés, zöldterület gazdálkodás (a veszélyes fák gallyazása megtörtént a
közel 2 millió Ft értékű számla rendezése október hónapban történik) kormányzati funkciókon. A Fürdőtől
szolgáltatás-vásárlásra betervezett közel 10 millió forint összegű keretből megtörtént a múlt évről áthúzódó 1
millió forint felhasználása és további 4,8 millió Ft lehívása. Az oktatási vagyon működtetésére 6,2 millió Ft-ot
költött az önkormányzat, mely a rendelkezésre álló keret 37%-át jelenti. A szennyvíz-és ivóvíz hálózaton az
Alföldvíz Zrt. által végzett ad-hoc munkákra már több mint 7,1 millió forintot költött a település, így már
szükséges volt a rekonstrukciós munkákra betervezett 12 millió forintból átcsoportosítani ezen eseti, de
azonnal elvégzendő javítások finanszírozására.
A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások teljesülése összességében
időarányosnak megfelelő. A társulás részére átutalt támogatás összege a betervezett éves keretnek közel
80%-a volt a vizsgált időszakban. A Liget Fürdő Nonprofit Kft szeptember végéig 14 millió Ft-ot vett igénybe
a bérleti díj nélküli működési kiadásainak finanszírozására betervezett 17 millió Ft-ból. Itt jelenik meg a
bölcsődei és családi napközi feladatellátáshoz, az önkormányzati tűzoltóság, a helyi buszközlekedés, a
Zöldpark Nonprofit Kft. által ellátott feladatokra (parkfenntartás, holtágak üzemeltetése, Sportcsarnok
működtetése, temető üzemeltetése) biztosított támogatás időarányos összege. Az Önkormányzati
Tűzoltóság 5 millió Ft összegű rendkívüli támogatásban részesült, mely 2.021 ezer Ft összegben az
önkormányzat által biztosított kiegészítő támogatás finanszírozását szolgálja, 2.979 ezer Ft összegben pedig
a garantált bérminimum változásából adódó többletköltség forrásául szolgál. A GYÜSZ-TE részére biztosítva
lett az együttműködési megállapodás alapján a feladatellátáshoz meghatározott támogatás 9 havi összege. A
Körös-szögi Társulás részére a hulladékgazdálkodási feladatok végzéséhez 1.479 E Ft hozzájárulást utalt át
a város, a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére pedig 2.202 E Ft-ot, mely összeg a 2016.
II. félévi működési hozzájárulás összege volt. A Regionális Hulladékkezelő Mű átutalta a 2016. II. félévi és a
2017. I. félévi bérleti díj összegét, melyet 11.911 E Ft összegben továbbutaltunk a települési önkormányzatok
részére. A Kistérségi feladatellátáshoz 938 ezer Ft hozzájárulást utalt át az önkormányzat. A Bursa
Hungarica keretei között 625 E Ft összegű támogatás biztosítására került sor. A segélyekre megtervezett
keretből 36.149 ezer Ft került felhasználásra, 55% a felhasználás mértéke.
A működési célra nyújtott kölcsönök között jelenik meg a Földkezelő Kft. részére biztosított 6.000 E Ft, a
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezése 1.534 E Ft összegben,
illetve szeptember 29-én testületi felhatalmazás alapján 8. 910 ezer Ft kölcsön folyósítása történt meg a
Gyomaközszolg Kft. működésének biztosítása érdekében.
A tervezett felújításokból 37.778 E Ft értékű munka valósult meg, melyből a Vásártéri óvoda és bölcsőde
fűtési rendszerének felújítása 708 E Ft-ba került, a Könyvtári tér Fő út 230. alatti kialakításának felmerült
felújítási költsége 15.180 E Ft volt, a gyepmesteri telep felújítására 3.252 E Ft-ot fordítottunk, a Szabadság
úti épület tetőszerkezetének cseréje önkormányzatunknak 1.486 E Ft-ba került, a konyha épületének külső
és belső valamint gépészeti felújítása 17.152 E Ft-ba.
A tervezett beruházások közel 124millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják:
a Start mintaprogram programelemeihez kis és nagy értékű gépek, berendezések, járművek, valamint
tenyészállat vásárlás történt 37.210 ezer Ft értékben
a mezőőri feladat ellátásához 1 db lőfegyver beszerzésére került sor 150 E Ft összegben és egy
telefonkészülék vásárlásra 25 E Ft összegben
a Bajcsy-Kisréti út kereszteződésében épült parkoló és a Semmelweis úti parkoló építés felmerült
költsége 8.300 E Ft
tervdokumentáció készült a külterületi mezőgazdasági utak stabilizációjához 889 E Ft értékben
terv készült a Kenderáztató út és az Október 6. ltp. előtt épülő aszfalt burkolat kiépítésére 480 E Ft
értékben
közvilágítási hálózat bővítése történt 3.835 E Ft értékben
Megvalósíthatósági tanulmány készült a TOP-5.1.2-15 Helyi foglakoztatási együttműködések
pályázathoz 9.906 E Ft összegben, mely költségtétel a pályázatban elszámolható (a pályázat nyert)
sószóró beszerzésére került sor 368 E Ft-ért
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a gyepmesteri telepen telki mérő beszerzése történt 37 E Ft értékben
TESZK módosításának költsége 488 E Ft volt
tervdokumentáció készült 991 E Ft összegért vízitúra megállóhely kialakításához
szerver háttértár bővítése történt 281 E Ft összegben
térfigyelő kamerarendszer telepítése 1.873 E Ft összegben
Blaha u. 10. szám alatti ingatlan vásárlás 3.500 E Ft értékben
Olajfestmény vásárlás 190 E Ft összegben
Hulladékgyűjtő pontok kiépítése 2.686 E Ft értékben
A Selyem úti szennyvízcsatorna bélelése, kiváltása és helyreállítása 28.975 E Ft összegben
Zöldterület kezeléshez gépek, egyéb berendezések, járművek vásárlása 4.421 E Ft értékben
A Wodiáner tér kialakítására eddig felmerült költség 1.639 E Ft
Mirhóháti úton kerítés építése 141 E Ft összegben
A 3. számú háziorvosi körzet minimumfeltételeinek biztosítása 1.098 E Ft összegben
A Kossuth úti óvodánál mozgáskorlátozott feljáró kialakításának költsége 1.750 E Ft
Konyha felújításhoz eszköz beszerzés 14.393 E Ft értékben
egyéb kisértékű informatikai és egyéb gép, berendezés beszerzése 208 E Ft értékben.
A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások között jelenik meg a Fürdő
kemping felújításához biztosított 2.531 E Ft, a fiatal házasok részére nyújtott támogatás 960 ezer Ft összege,
megtörtént a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program”megvalósításához a 2.850 ezer Ft összegű önerő
átadása, illetve a Környezetvédelmi alapból megítélt 4. 000 E Ft támogatás kiutalása a nyertes pályázók
részére. A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 pályázathoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségből
megtörtént 6 részlet átutalása a Kistérség részére 30.117 E Ft összegben.
A felhalmozási célú kölcsönök között jelenik meg az első lakáshoz jutók részére nyújtott visszatérítendő
támogatás 2.040 ezer Ft összege.
Kamatozó kincstárjegy vásárlás történt az önkormányzatnál 450 millió Ft értékben 2018. évi lejárattal.
A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi működési
bevétel
Vagyoni típusú adók
Termékek és
szolgáltatások adói
Egyéb közhatalmi
bevétel
Támogatás értékű
műk. bev.,
műk.c.peszk.átvét ÁHon kívülről, kölcsön
visszatér.
Önk-ok
műk.támogatása
Működési bevétel
összesen
Felh. bev., tám. értékű
felh. bev.,
felh.c.peszk.átvét ÁHon kívülről, kölcsön
visszatér.
Önk-ok felhalmozási
támogatása
Felhalmozási bevétel
összesen
Maradvány
igénybevétele
Belföldi értékpapír
beváltása
Lekötött bankbetét
megszűntetése

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.
114196

Módosított ei.
125341

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
109716
87,53

77000
298000

77000
298000

78293
282000

101,68
94,63

13000

13000

3725

28,65

360315

365576

313856

85,85

939676

1020370

791991

77,62

1802187

1899287

1579581

83,17

100424

722024

680658

94,27

368

0

0,00

100424

722392

680658

94,22

650181

761797

1026502

134,26

450000

0

0,00

452580
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Bevételek
mindösszesen

2552792

3833476

3739321

97,54

A saját bevételek összességében az időarányos felett realizálódtak a vizsgált időszakban. A temető
üzemeltetéséből 10 millió Ft bevétel folyt be, ami a tervezett összeg 87%-a, az önkormányzati lakások
lakbérbevétele jogcímen 3,5 millió Ft realizálódott, a haszonbér bevétel összege 5 millió Ft, a Regionális
Hulladékkezelő Kft. megfizette a 2016. II. félévi és a 2017. I. félévi bérleti díj összegét is, továbbá 7.338 E Ft
osztalék is érkezett számlánkra. A közfoglalkoztatási mintaprogramon belül termény-és termékértékesítésből
származó bevétel összege meghaladja a 6,5 millió Ft-ot. A kamatbevételek 78%-ban realizálódtak, itt jelenik
meg a folyószámlák után kapott kamat és a rendelkezésre álló szabad forrás lekötéséből származó
kamatbevétel összege is. A szabad forrás lekötéséből realizálódott bevétel összege 2.580 ezer Ft. A lekötés
lejáratát (2017.07.03.) követően önkormányzatunk kamatozó kincstárjegyeket vásárolt 300 és 150 millió Ft
értékben, éves és féléves lejárattal, 2 és 1,5 %-os hozammal.
A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban 94%-on teljesültek, ezen belül a vagyoni típusú adóbevétel
102%-ban, a termékek és szolgáltatások adói pedig 95%-ban realizálódtak. A vagyoni típusú adók közé
tartozik az építményadó, az épület után fizetett idegenforgalmi adó, telekadó és a magánszemélyek
kommunális adója. A termékek és szolgáltatások adói közé sorolandó a helyi iparűzési adó, a gépjárműadó
és a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó. Az iparűzési adóbevételünk 99%-ban teljesült a vizsgált
időszakban.
2016. január 1. napjával az adótartozások végrehajtásához való jog az addigi öt évről négy évre csökkent. Ez
még rövidebbé tette a végrehajtási cselekmények elvégzésének időszakát. 2017. évben a következő
összegű adótartozások kerültek leírásra elévülés miatt: építményadó 632 E Ft, telekadó 411 E Ft,
kommunális adó 2.537 E Ft, iparűzési adó 3.223 E Ft, gépjárműadó 1.273 E Ft, talajterhelési díj 67 E Ft,
pótlék 5.574 E Ft, összesen 13.717 E Ft. További 3.368 E Ft adók módjára behajtásra átadott köztartozás
került az adónyilvántartásunkból kivezetésre, mivel ezen összegek végrehajtásához való jog szintén elévült.
A tartozás legnagyobb része, 2.578 E Ft a Pénzügyi Osztály részéről behajtásra átadott szennyvízérdekeltségi hozzájárulás volt.
A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra átvett
pénzeszközök, kölcsönök visszatérítése 85%-ban teljesültek. Itt jelenik meg a Start mintaprogramra és az
egyéb közfoglalkoztatásra járó támogatás 284.997 E Ft összege, az Autómentes Nap megszervezésére múlt
évben elnyert 250 E Ft összegű támogatás, valamint a Körös-szögi Kistérséggel megtörtént a működési
hozzájárulás elszámolás, melyhez kapcsolódóan 364 E Ft visszautalás történt a Kistérség részéről.
Csárdaszállás és Hunya Község Önkormányzatai a hivatal 2016. december havi és a 2017. I. és II.
negyedévi költségeihez elutalta a bekért kiegészítés összegét 6.550 E Ft összegben, illetve a belső
ellenőrzési feladatok ellátásához kapcsolódó 450 E Ft hozzájárulást. A Család-és Gyermekjóléti Központ és
szolgálat 2016. évi működéséhez Dévaványa, Csárdaszállás, Hunya és Ecsegfalva Önkormányzatok
megfizették a mindösszesen 1.501 E Ft összegű hozzájárulást. A földalapú támogatás 9.902 E Ft
összegben, az anyajuh támogatás 1.146 E Ft összegben realizálódott. A mezei őrszolgálat működésére
3.780 E Ft volt a vizsgált időszakban kiutalt támogatás összege. Szúnyoggyérítési feladatokkal kapcsolatban
felmerült költségek finanszírozásához a települések 962 E Ft-tal járultak hozzá. Segély és köztemetés
visszafizetés jogcímén 71 E Ft folyt be az önkormányzathoz. A Gyomaközszog Kft. részéről megtörtént a
likviditásának biztosításához tavaly átadott 5 millió Ft összegű kölcsön utolsó, 600 E Ft összegű részletének
megfizetése, illetve a Liget Fürdő Kft. is átutalta a 15 millió Ft összegben fennálló kölcsöntartozásának első,
3 millió Ft összegű törlesztő részletét.
A támogatás értékű felhalmozási bevételek és az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett
pénzeszközök, valamint felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök több mint 680
millió Ft összegben teljesültek. Itt jelenik meg a Kistérség keretei között megvalósított hulladékgazdálkodási
rendszer fejlesztése projekthez megelőlegezett áfa és támogatás visszatérülése 34.388 E Ft összegben,
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó felhalmozási támogatás 11.132 E Ft összege, továbbá az ASP rendszer
bevezetésére nyert uniós támogatás 8.999 E Ft összege. Az út és csatorna érdekeltségi hozzájárulás címén
befolyt 1.146 ezer Ft, valamint a lakosság részéről a lakás-és belvízkölcsön törlesztések 1.719 ezer Ft
összege. Telekértékesítésből származó bevétel összege 1.378 E Ft.
Megérkezett a 3 nyertes TOP-os pályázatunk támogatási előlege (melyekből 2017. évben minimális
felhasználás várható) az alábbiak szerint:
TOP-3.2.1-15 – Közös Önkormányzati Hivatal komplex energetikai felújítása: 178.511.285 Ft (5.715.000 Ft
összegű tartalékkal csökkentett támogatás)
TOP-2.1.2-15 – Endrődi városrész központjának rehabilitációja: 199.570.365 Ft
TOP-2.1.3-15 – Belterületi vízrendezés IX. ütem: 243.516.472 Ft

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

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

151932
36914

154633
37489

111623
26177

Telj / a mód. Ei %
ban
72,19
69,82

41052
5040

42778
5116

28144
3845

65,79
75,16

234938

240016

169789

70,74

2200
1100
238238

2454
1100
243570

600
0
170389

24,45
0
69,95

A hivatalnál a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok kis mértékben az időarányos alatt
teljesültek. Az igazgatási szakfeladaton belül külön bontáson és külön szervezetkódon jelennek meg a
kirendeltségeken (hunyai és csárdaszállási) dolgozó köztisztviselők. A Közös Hivatalnál összességében az
időarányos alatti teljesítés elsősorban azzal magyarázható, hogy a jubileumi jutalom terhére nem történt
kifizetés a vizsgált időszakban.
A dologi és egyéb folyó kiadások felhasználása az időarányos alatt történt.
A működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások teljesítési adatai között jelenik meg a
Zöldpark Nonprofit Kft. által végzett épülettakarításra kifizetett havi 420 E Ft, valamint a Közös Hivatal Hunyai
Kirendeltségén havonta kifizetett gyermekvédelmi támogatás összege.
A beruházások között 600 ezer Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban, vérnyomásmérő, porral oltó
készülék, telefon, székek és íróasztalok vásárlására került sor.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Közhatalmi bevételek
Működési célú
támogatás értékű
bevétel
Felhalmozási
bevételek
Irányító szervtől kapott
támogatás
Maradvány
igénybevétele
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.
1000

Módosított ei.
1000

260
0

260
76

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
1067
106,7
600
290

230,77
381,58

6
236978

242119

173067

71,48

0

115

115

100,00

238238

243570

175145

71,91

A közhatalmi bevételeknél igazgatási szolgáltatási díjbevételek és bírságbevételek realizálódtak.
Az intézményi működési bevételek tartalmazzák a továbbszámlázott bevételek összegét és a
kamatbevételeket.
A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg a hunyai önkormányzat által a közös hivatalnál
jelentkező gyermekvédelmi támogatás kifizetéséhez átadott forrás összege, valamint 233 e Ft összegben a
diákmunka finanszírozására kapott kormányhivatali támogatás első részlete.
Az irányító szervtől kapott támogatás kis mértékben az időarányos alatt teljesült.
Határ Győző Városi Könyvtár
Kiadások alakulása:
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.
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Teljesítés

Telj / a mód. ei. %

Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadás
Felhalmozási kiadás
Kiadások
mindösszesen

11366
2142

12613
2406

9432
2064

ban
74,78
85,77

9700
23208
1750
24958

14591
29610
1750
31360

9443
20939
1158
22097

64,72
70,72
66,17
70,46

A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a munkaadót
terhelő járulékok teljesülése az időarányossal közel azonosan alakult. A diákmunkára kapott támogatás
előirányzatosítása a következő rendeletmódosítással fog megtörténni, ami javítja az intézmény költségvetési
pozícióját. A Kormány a 8/2017. (I. 23.) rendeletében döntött arról, hogy a kulturális ágazatban a helyi
önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017. évben kulturális illetménypótlékhoz
kapcsolódó többlettámogatást biztosít. A személyi juttatások és a járulékok előirányzatai közé beépítésre
került az állami támogatásként átutalt kulturális pótlék, melynek kifizetése meg is történt.
A dologi kiadások teljesülése 64,72 %, időarányos felett teljesült:
o A Könyvtár állománygyarapításra a betervezett 2.391 ezer Ft-ból 1.873 ezer Ft-ot használt fel, azaz a
keret 78 %-át. A könyvek, folyóiratok beszerzése az igényekhez igazodva történik annak tükrében, hogy a
felhasználás év végén nem haladhatja meg a rendelkezésre álló keretet.
o A szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 66 %-on teljesült. Az üzemeltetési anyag beszerzéseknél
már jelentkeznek a költözködéssel kapcsolatos beszerzések (szállítódoboz, zsineg, takarófólia, stb.) kiadásai
is.
o Szolgáltatási és egyéb kommunikációs kiadásra a rendelkezésre álló keret 74%-a került felhasználásra.
Egyszeri kiadásként itt jelentkezik a „Ki kicsoda” című könyv 2.348 ezer Ft összegű költsége.
o Az épület rezsi kiadásaiból a Könyvtárra nem történt költségosztás.
A beruházások között az új telephely kialakításához szükséges kis értékű tárgyi eszköz beszerzések
valósultak meg (bútor, konyhabútor, polcok, asztalok, székek, függöny, szőnyeg valamint mobiltelefon, létra).
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Műk. célú
támogatásértékű
bevétel
Maradvány
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei
400

Módosított ei.
1289

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
1031
79,98
350

0
24558

246
29825

246
21382

100,00
71,69

24958

31360

23009

73,37

Az intézmény saját bevétele között internet használathoz és fénymásoláshoz kapcsolódóan nettó 100 ezer
Ft bevétel jelentkezik, a könyveladás bevétele nettó 833 ezer Ft. A lapkiadáshoz kapcsolódó hirdetésből
származó nettó bevétel összege 56 ezer Ft.
A működési célú támogatásértékű bevételek között jelenik meg a diákmunka finanszírozására kapott
támogatás 350 ezer Ft összege.
Az irányító szervtől kapott támogatás felhasználása az időarányos terv alatti.
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

13859
3098

14594
3265

11844
2676

Telj / a mód. Ei. %
ban
81,16
81,97

17667

25955

19587

75,47
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Működési kiadások
összesen
Beruházás
Felhalmozási
kiadások összesen
Kiadások
mindösszesen

34624

43814

34107

77,84

0
0

1676
1676

288
288

17,21
17,21

34624

45490

34395

75,61

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányost meghaladva alakult. Ez azzal
indokolható, hogy a nyári időszakban foglalkoztatott diákmunkások részére a bérek kifizetése megtörtént,
viszont a Kormányhivataltól kapott támogatás több mint 1.300 ezer Ft összege majd csak a következő
rendeletmódosítással kerül beépítésre a bérek és járulékaik előirányzatai közé, illetve az augusztusi bérekre
járó támogatás utalása a vizsgált időszakban még meg se történt. A kormányrendelet alapján az intézmény
közalkalmazottai részére beépítésre került a kulturális járulék összege.
A dologi kiadásoknak a vizsgált időszakban 75 %-a került felhasználásra. 2017. augusztus 31. napjával
megtörtént az intézménynél a lapkiadási feladat kiadásainak és bevételeinek zárolása, mivel a feladat ellátás
szeptember 1. napjától átkerült a Határ Győző Városi Könyvtárhoz. A művelődési ház és a turisztikai elemek
(kilátó, Körös Látogatóközpont, vízi színpad) dologi kiadása továbbra is a takarékos gazdálkodást tükrözi, a
felhasználás a művelődési háznál 45 %-os, a turisztikai elemeknél 67%-os. Az intézmény szervezésében
lebonyolításra kerültek a városi rendezvények, Sajt-és Túrófesztivál, halfőző verseny, nemzeti ünnepek,
Főtéri sokadalom.
A felhalmozási kiadások között kis értékű tárgyi eszköz (porszívó, vasaló, rendezvénysátor stb.) vásárlások
történtek 288 ezer Ft összegben.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Működési c.
támogatásértékű
bevétel és műk. c.
átvett peszk.
Maradvány
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.
15500

Módosított ei.
9644

Teljesítés Telj. / Mód. Ei. %-ban
8039
83,35

100

1446

1446,00

0
19124

38
35746

38
27920

100,00
78,11

34624

45528

37443

82,24

Az intézményi saját bevételek az időarányos felett, 83 %-on teljesültek. A művelődési háznál jól alakult a
bevétel, a tervezett 4.000 ezer Ft-nak a 84 %-a folyt be. A lapkiadási feladathoz kapcsolódóan 26,5 %
teljesült, azaz 133 ezer Ft. A Turisztikai pályázat projektelemeinél a 60 % a realizálódott bevétel (Ei.: 3.938
ezer Ft, teljesítés: 2.350 ezer Ft) a tervezetthez képest. Az önkormányzat által a turisztikai
szolgáltatásvásárlás összege 133 ezer Ft.
A működési célra átvett támogatások között jelenik meg a diákmunkások és egyéb foglalkoztatott bérére
és járulékára kapott 1.346 ezer Ft összegű támogatás, illetve a Szerencsejáték Zrt. 50 ezer Ft összegű
támogatása és a Cibere gyereknapra polgármester úr, mint magánszemély által nyújtott 50 ezer Ft összegű
támogatása.
Az irányító szervtől igénybe vett támogatás mértéke 78%.

Szent Antal Népház
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadások

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

11476
2566

12032
2681

9376
2109

Telj / a mód. Ei. %
ban
77,92
78,66

8150
22192

9202
23915

5532
17017

60,12
71,16
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összesen
Beruházás
Felhalmozási
kiadások összesen
Kiadások
mindösszesen

250
250

250
250

87
87

34,8
34,8

22442

24165

17104

70,78

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányost kissé meghaladva teljesült, ami
azzal indokolható, hogy a nyári diákmunkások részére kifizetett bér és járulék költségekhez még nem történt
meg 466 ezer Ft összegben az előirányzat hozzárendelése. Az intézmény személyi juttatásai és járulékai
közé beépítésre került a kulturális pótlék, melyre a támogatást az állam biztosítja a kulturális területen
dolgozó közalkalmazottak részére.
A dologi kiadások az időarányos alatt, 60 %-on teljesültek.A Szent Antal zarándokház dologi kiadása 54%os felhasználást mutat, a Népház dologi kiadásai 92%-on teljesültek, ennek indoka, hogy a szervezett
kulturális programok műsor szervezési díja magasabb összegű az időarányos előirányzatnál, továbbá a
gázenergia szolgáltatási díja is túlteljesítést mutat. A Tájház kiadását 69%-on teljesítette, egyszeri jellegű
kifizetésként jelentkezik a tanulmányi raktár kialakításához szükséges restaurátori szakvélemény 191 ezer
Ft-os költsége. A Bárka Látogatóközpontnak a kiadása és a bevétele is minimális összegű. A Szent Antal
sütőház dologi kiadása 44%-on teljesült.
A beruházások között a szálláshelyen kis értékű tárgyi eszközök – televízió, létra és szivattyú –
beszerzésére került sor.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Működési c.
támogatásértékű
bevétel
Maradvány
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.
14204

Módosított ei.
7910

Teljesítés Telj. / Mód. Ei. %-ban
4936
62,40
233

0
8238

61
16194

61
13918

100,00
85,95

22442

24165

19148

79,24

Az intézményi saját bevételek az időarányos alatt, 62%-on teljesültek. A Tájháznál a betervezett 1.000 ezer
Ft-ból 624 ezer Ft realizálódott, a Népháznál a tervezett 1.122 ezer Ft-nak a 85 %-a folyt be, továbbá a
Turisztikai pályázat projektelemei közül a Bárka látogató belépőjéből származó bevétel 388 ezer Ft, a
sütőház bevétele 896 ezer Ft. A szálláshely bevétel 2.303 ezer Ft, mely meghaladja a tervezett előirányzat
összegét.
A működési célú támogatásértékű bevétel 233 E Ft összege a diákmunkások alkalmazásához biztosított
támogatás befolyt összege. 233 E Ft a vizsgált időszakot követően realizálódik.
Az irányító szervtől igénybe vett támogatás 86 %.

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

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

91415
21200

94218
21817

72315
16743

Telj / a mód. Ei. %
ban
76,75
76,74

13075
125690

13218
129253

8120
97178

61,43
75,18

0
125690

550
129803

595
97773

108,18
75,32
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Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált időszakban az
időarányost kissé meghaladva teljesültek. Ez azzal indokolható, hogy a nyári diákmunkások alkalmazására
kapott és még járó támogatás összegei a következő rendeletmódosítással jelennek meg az előirányzatok
között, ugyanakkor a bérek kifizetése a július és augusztus hónapokra megtörtént.
A dologi kiadás összességében az időarányos alatt teljesültek. A csárdaszállási telephelyen a dologi
kiadások 43%-on teljesültek. A gyomaendrődi óvodai telephelyeken 64,6% volt a vizsgált időszakban a
dologi kiadások felhasználásának mértéke. A gyomaendrődi óvodáknál a dologi kiadásokon belül a
készletbeszerzések és a kommunikációs kiadások teljesítése időarányos alatti, 36%-on alakult, a
szolgáltatások teljesítése 58,47 %. A szolgáltatások közül a gázenergia szolgáltatási díjának kiadása a
tervezett keret 80%-án áll, a tervezett 1.600 ezer Ft kiadásból már közel 1.300 ezer Ft felhasználása történt
meg. Ab villamos energia szolgáltatási díjának kiadása is az időarányost meghaladja, a tervezett 800 ezer Ftnak a 86%-a már felhasználásra került.
A beruházások között kis értékű tárgyi eszközök, porszívó, talicska, az udvari játszótérre vörös gumilap
vásárlás jelenik meg, továbbá mérleghinta, fészekhinta állvány, vízadagoló, asztal, 6 db szék, vízforraló,
konyhai polc és pelenkázós szekrény beszerzés történt mindösszesen 595 ezer Ft összegben.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk.bev.
Működési célú
támogatásértékű bev.
és pe. átvétel
Háztartástól átvett
pénzeszköz
felhalmozási célra
Maradvány
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.
0

Módosított ei.
0

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
1
0

0

200

1600

800,00

0

300

300

100,00

0
125690

193
129111

193
96936

100,00
75,08

125690

129804

99030

76,29

A működési célú pénzeszköz átvétel és a támogatásértékű bevétel 1.600 ezer Ft teljesítést mutat. Az
Alföldvíz Zrt. által meghirdetett rajzpályázaton 100 ezer Ft-ot nyert az óvoda, 50 ezer Ft összeg a
Szerencsejáték Nonprofit Kft. adománya, 50 ezer Ft a Német Nemzetiségi Önkormányzattól érkezett, 2 fő
óvodapedagógus továbbképzésének finanszírozása céljából és itt jelenik meg a Kormányhivatal részéről a
vizsgált időszakban a diákmunkára leutalt támogatás 1.400 ezer Ft összege.
Az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök között jelenik meg az
óvodavacsora tombolabevétele, mely összegből kis értékű tárgyi eszköz vásárlást tervez az intézmény
vezetője.
Az irányító szervtől kapott támogatás összege közel azonos az időarányos tervezett előirányzat
összegével.

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

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

73772
16706

74473
16860

49293
11626

Telj / a mód. Ei. %
ban
66,19
68,96

93478
183956

117019
208352

76698
137617

65,54
66,05

300
184256

5300
213652

660
138277

12,45
64,72

Az intézményben a személyi juttatások és a járulékok a vizsgált időszakban az időarányos előirányzat
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alatt teljesültek. Ez a következőkkel magyarázható. Az eredeti költségvetésbe tervezett plusz 1 fő
foglalkoztatására szeptember 15-től került sor, a jubileumi jutalom valamint a kereset kiegészítés kifizetése a
negyedik negyedévben történik a dolgozók részére.
A dologi kiadások teljesülése időarányos alatti.
A beruházások között kisértékű tárgyi eszköz (pl. klíma, telefon, nyomtató és egyéb orvosi kisértékű tárgyi
eszköz) beszerzés jelentkezett.
Bevételek alakulása:
ban
Megnevezés
Intézményi műk. bev.
Műk. c. támogatás
értékű bevétel
Irányító szervtől kapott
támogatás
Maradvány
igénybevétele
Bevételek összesen

adatok E FtEredeti ei.
8000
173085

Módosított ei.
8000
173085

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
3881
48,51
135953
78,55

1951

3591

2805

78,12

1220

28976

28976

100,00

184256

213652

171615

80,32

A betervezett intézményi működési bevétel teljesítése 49 %, mely elsősorban a továbbszámlázott
költségekből és a bérleti díj bevételekből tevődik össze.
A működési célú támogatásértékű bevételek között az OEP-től kapott támogatás jelenik meg.
Irányító szervtől kapott támogatás előirányzatának 78%-a került átutalásra az intézmény részére.
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadások
összesen
Beruházás
Felhalmozási
kiadások összesen
Kiadások
mindösszesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

13771
3030

18253
4016

14893
3265

Telj / a mód. Ei. %
ban
81,59
81,31

7872
24673

8983
31252

5646
23804

62,85
76,17

210
210

391
391

390
390

99,74
99,74

24883

31643

24194

76,46

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése kismértékben meghaladja az időarányos
előirányzat összegét, melynek részbeni indoka, hogy a diákmunkára kapott Kormányhivatali támogatás
összege még nem jelenik meg a bér és a járulékok előirányzatai között. Az intézmény személyi juttatásai és
járulékai közé beépítésre került a szociális ágazati pótlék, melyre a támogatást az állam biztosítja a szociális
területen dolgozó közalkalmazottak részére.
A dologi kiadások teljesítése 63%. A szolgáltatások közül a számlázott szellemi tevékenység kiadása
képviseli a legnagyobb részarányt, teljesítése 68,67%-ot mutat, itt jelenik meg a szakpszichológusi és az
ügyvédi díj összege.
A beruházási kiadások között 2 db tárgyalóasztal és 10 db szék vásárlása történt a pályázati pénzeszköz
felhasználásával, valamint egy mobilgarázs beszerzése történt meg.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Működési célú

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.
0

Módosított ei.
0

0

810
16

Teljesítés Telj. / Mód. Ei. %-ban
2
0
35859

4427,03

támogatásértékű
bevétel
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

24883

30833

25324

82,13

24883

31643

61185

193,36

Az irányító szervtől igénybevett támogatás 82,13%.
A támogatásértékű működési bevételek között jelenik meg a diákmunka finanszírozására kapott
Kormányhivatali támogatás 117 ezer Ft összege, továbbá 2016. évben 810 ezer Ft összegű pályázati
pénzeszköz érkezett kábítószerügyi egyeztető fórum működésére, melynek felhasználása 2017. első
félévében történt meg. A támogatáshoz 10 % önerő kapcsolódott. A pályázat Zacher Gábor előadását,
közösségfejlesztő tréningeket, konferencia megtartását, székek és asztalok beszerzését finanszírozta.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumától, EFOP pályázaton nyert támogatás összege 34.932 ezer Ft. A
projekt címe: „Segíteni jöttünk! Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése a Gyomaendrődi
járásban.” A megvalósítási időszak 18 hónap. A kapott forrás szakmai programok szervezésére,
eszközbeszerzésre, bérjellegű kiadásokra stb. használható fel.

Térségi Szociális Gondozási Központ
(Készítette: Mraucsik Lajosné intézményvezető és Uhrin Anita gazdasági vezető)
A vizsgált időszakban az intézmény kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Beruházás
Kiadások
mindösszesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

304 717
65 619

356 985
79 915

266 233
60 520

Telj / a mód. Ei %
ban
75
75

253 799
0
624 135

253 518
2 673
693 033

166 550
2 672
495 975

66
100
72

Az intézménynél a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a tervezett szintnek megfelelően
kerültek teljesítésre a vizsgált időszakban.
A dologi és egyéb folyó kiadások az időarányos alatt teljesültek. Ennek oka, hogy az idős otthoni térítési díj
bevétele 100%-os fizetőképesség mellett került megtervezésre, hozzáigazítva a kiadásokat is. A bevételek
alacsonyabb fizetőképességgel kerültek teljesülésre a vizsgált időszakban, így a kiadásokra tervezett
előirányzatok is alacsonyabb összegben kerültek kifizetésre ezeken a kormányzati funkciókon, mely nem
jelenti az ellátás színvonalának csökkenését.
A beruházások között 2 672 ezer Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban. Ez részben a
Foglalkoztatási Hivatal által támogatott eszközbeszerzésekből áll, melynek összeg 2 002 ezer Ft (takarító
kocsi, ágyazó kocsi, mosó-szárítógép, takarítógép, takarítási eszközök, ruhaszárítók, fűnyíró, kerti
szerszámok), másrészt 613 ezer Ft a működéshez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszközök beszerzését
foglalja magába (az iskolai tálalókonyhákra az uzsonna, tízórai elkészítéséhez fóliázó gép, a konyha
működéséhez 2 db számítógép beszerzése vált szükségessé a régiek meghibásodása és javíthatatlansága
miatt). Beszerzésre került a Szent Imre Idősek Otthonába egy db ellátotti hűtő.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk. bevételek
Támogatás értékű műk. bevétel
Előző évi maradvány
Irányító szervtől kapott támogatás
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

249 318
0
0
374 817
624 135

249 318
29 517
4 064
410 135
693 033

176 892
29 517
4 064
302 025
512 497

Telj. / Mód. Ei %ban
71
100
100
74
74

Az intézmény működési bevételei az egyes jogcímeken közel a tervezett szinten alakultak. Az idős otthoni
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térítési díjak a fentiekben leírtak szerint teljesültek, mely bevétel kieséssel együtt a kiadások is alacsonyabb
szinten kerültek kifizetésre, így a bevétel kiesés nem jelent az idős otthoni ellátás területén plusz forrás
bevonását.
A támogatásértékű működési bevételek 29 517 E Ft összege a Foglalkoztatási Hivatal által biztosított
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás, mely a közfoglalkoztatottak bérének és a fent részletezett tárgyi
eszköz beszerzésének forrása.
Az irányító szervtől kapott támogatás a tervezett ütemben teljesült az első háromnegyed évben.

Önkormányzati összegzés, kitekintés:
A mai napon (2017. október 06.) az önkormányzat főszámláján 512 millió Ft a rendelkezésre álló forrás. A napi
zavartalan működés biztosítása mellett az Önkormányzat által vállalt kötelezettségek teljesítését és a folyamatban
lévő pályázatok finanszírozását is biztosítani kell.
Az év végéig tartó kitekintésnek több bizonytalansági tényezője van, melyek alapvetően fogják befolyásolni a város
pénzügyi helyzetét 2017. december 31-én. Ezek közül néhány:
2017. decemberében esedékes iparűzési adófeltöltés alakulása
a folyamatban lévő TOP-os és egyéb önkormányzati pályázatok saját erő igénye
a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása
a gazdasági társaságok gazdálkodásának alakulása, különös tekintettel a Gyomaközszolg Kft. és az FBH
Nonprofit Kft. közötti pénzügyi elszámolás időbeli alakulására
intézményeink finanszírozási helyzetének alakulása
az eredeti költségvetésbe be nem tervezett többlet kötelezettségvállalások alakulása
mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem tervezhető,
váratlan események.
Az előttünk álló utolsó negyedévben mind az intézmények, mind az önkormányzat részéről fegyelmezett és
megfontolt gazdálkodás szükséges annak érdekében, hogy likviditási és finanszírozási problémák továbbra se
jelentkezzenek a gazdálkodás során.
Kérem a testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és az önkormányzat és intézményei 2017.
háromnegyed éves gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót elfogadni.
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: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat és intézményei 2017.
háromnegyed éves gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. október 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Önkormányzati tulajdonba került ingatlanok
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint átadó valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, mint
átvevő között 2001. július 06. napján megállapodás jött létre a Bethlen Gábor Szakképző Iskola fenntartói jogának
átadásáról. A megállapodás alapján többek között a Gyomaendrőd, Selyem út 124. alatti 3454 hrsz-úingatlan, a
Hősök útja 63. szám alatti 1577 hrsz-ú ingatlan, valamint a Fő út 230. szám alatti 1598/A/1 hrsz-ú társasházi ingatlan
tulajdonjoga az állam javára bejegyzésre került.
A megállapodás 6. pontja értelmében az átvevő Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium vállalta, hogy
amennyiben az átvett ingatlanokban oktatási-nevelési feladatot nem teljesít, abban az esetben a feladatellátást már
nem szolgáló vagyont visszaadja az Önkormányzat számára.
Az Önkormányzat kezdeményezte az oktatási-nevelési feladat-ellátást már nem szolgáló Gyomaendrőd, Selyem út
124. alatti 3454 hrsz-ú ingatlan, a Hősök útja 63. szám alatti 1577 hrsz-ú ingatlan, illetve a Fő út 230. szám alatti
1598/A/1 hrsz-ú társasházi ingatlan önkormányzati tulajdonba történő visszavételét, és az eredeti állapot
helyreállítását.
Az eredeti állapot helyreállításáról szóló megállapodások megkötésre kerültek a Magyar Állam képviseletében eljáró
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel. A megállapodások alapján a Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi
Járási Hivatal Földhivatali Osztálya a Gyomaendrőd, Selyem út 124. alatti 3454 hrsz-ú, a Hősök útja 63. szám alatti
1577 hrsz-ú ingatlan, illetve a Fő út 230. szám alatti 1598/A/1 hrsz-ú társasházi ingatlanokra átjegyezte a
tulajdonjogot Gyomaendrőd Város Önkormányzata javára.
A megállapodásokban kikötésre került, hogy az Önkormányzat a szerződés létrejövetelének napjával veszi
nyilvántartásba, a létrejövetel napján érvényes értéken, MNV Zrt. pedig ugyanezen nappal vezeti ki nyilvántartásból.
Az ingatlan a létrejövetel napján érvényes bruttó, nettó, elszámolt értékcsökkenéseinek az értékéről az MNV Zrt. a
létrejövetel napját követő 15 napon belül tájékoztatja az Önkormányzatot. Az MNV Zrt. részéről nem történt meg a
tájékoztatás. Többször megkerestük a fenntartót, FVM Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző Központ
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, mint a Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium,
Gyomaendrőd jogutódját (6440 Jánoshalma, Béke tér 13. szám). Az ingatlanok és az egyéb eszközök a fenntartó
könyveiben vannak felvezetve. A fenntartó tájékoztatása alapján az MNV Zrt. engedélye szükséges az ingatlanok és
az eszközök nyilvántartásból való kivezetéshez. Jelenleg nincs információ arról, hogy a fenntartó részéről az MNV
Zrt. engedélye alapján mikor történhet meg az átadás.
A Gyomaendrőd, Selyem út 124. alatti 3454 hrsz-ú ingatlan a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
székhelye. A Gyomaendrőd, Fő út 230. szám alatti 1598/A/1 hrsz-ú társasházi ingatlanban kapott helyet a Határ
Győző Városi Könyvtár. A Gyomaendrőd, Hősök útja 63. szám alatti 1577 hrsz-ú ingatlan használaton kívül áll.
Mivel a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban az ingatlanok tulajdonjoga Gyomaendrőd Város Önkormányzata javára,
már bejegyzésre kerültek, ezért javaslom a vagyontárgyak minősítését és besorolását. Miután a fenntartó részéről
az adatok átadása megtörténik, akkor azok alapján az önkormányzati kataszteri nyilvántartásban felvezetésre
kerülnek az érték és egyéb adatok.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) 8/A. §(2) bekezdése
alapján az önkormányzat tulajdonába kerülő vagyon tekintetében az egyes ingatlanokat minősíteni kell,
meghatározva azt, hogy a vagyontárgy az önkormányzat törzsvagyonába (forgalomképtelen vagy korlátozottan
forgalomképes vagyonába), vagy forgalomképes vagyoni körébe kerül besorolásra.
A tulajdonba került ingatlanok besorolásnál a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény (továbbiakban:
Nvtv.) előírásait kell alkalmazni. A törvény alapján az önkormányzat vagyonelemi az alábbiak.
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1. Forgalomképtelen kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló törzsvagyon,
2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon,
3. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon,
4. Forgalomképes üzleti vagyon.
Az Nvtv.-t módosító 2012. évi LXXXIV. törvény szabályozza a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes
törzsvagyonának körét, mely szerint korlátozottan forgalomképes:
a) a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű,
b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló, a helyi önkormányzat képviselő-testülete és szervei, továbbá a helyi
önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmény, költségvetési szerv elhelyezését, valamint azok
feladatának ellátását szolgáló épület, épületrész,
c) a helyi önkormányzat többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet vagy szolgáltatást ellátó
gazdasági társaságban fennálló, helyi önkormányzati tulajdonban lévő társasági részesedés.
A korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni minősítés a)-c) pontja szerinti nemzeti vagyon tekintetében addig áll
fenn, amíg az adott vagyontárgy közvetlenül önkormányzati feladat és hatáskör ellátását vagy a közhatalom
gyakorlását szolgálja.
A korlátozottan forgalomképes vagyon önkormányzati hitelfelvétel és kötvénykibocsátás esetén annak fedezetéül
nem szolgálhat, és kizárólag az állam, másik helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás részére idegeníthető
el.
A három törzsvagyoni körbe nem tartozó vagyontárgyakat a helyi önkormányzat rendeletben korlátozottan
forgalomképes vagyontárgyként minősíthet. A fenti körön kívül eső minden önkormányzati vagyontárgy az
önkormányzat forgalomképes üzleti vagyona körébe tartozik.
A törvényi szabályozás alapján a Gyomaendrőd, Selyem út 124. alatti 3454 hrsz-ú ingatlan, valamint a
Gyomaendrőd, Fő út 230. szám alatti 1598/A/1 hrsz-ú társasházi ingatlan korlátozottan forgalomképes törzsvagyon.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrőd, Hősök útja 63. szám alatti 1577 hrsz-ú ingatlan esetében
dönthet úgy, hogy bevonja az ingatlant a korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni körbe és közfeladat ellátásra
használja, vagy forgalomképes üzleti vagyonelemként tartja nyilván.
Jelenleg a Hősök útja 63. szám alatti ingatlan megfelelő funkció hiányában üresen áll. Az ingatlanon lévő épület
felújításra szorul. Több helyen tapasztalható felvizesedés, falrepedés a vizesblokknál. Elavultak a nyílászárók, a
közmű és egyéb szerelvények. A külső homlokzat burkolata helyenként hiányos.
Amennyiben az önkormányzat nem kíván az épület felújítására jelentős összegeket fordítani célszerű értékesíteni.
Az ingatlan a település egyik kiemelt övezetében található, holtág vízparttal rendelkezik. Így várhatóan lesz
érdeklődés az ingatlan iránt, és jó áron értékesíthető.
Az ingatlan értékesítésével nem éri hátrány az önkormányzatot. Az ingatlant az önkormányzat megfelelő funkció
hiányában nem tudja hasznosítani, illetve fejlesztés szempontjából kieső résznek számít.
A Képviselő-testületnek döntést kell hoznia arról, hogy az ingatlant besorolja-e a forgalomképes üzleti vagyon
kategóriájába. Az önkormányzati kataszteri nyilvántartásba való felvezetést követően pedig meghirdeti-e az
értékesítést nyilvános árverés útján.
A vagyonrendelet 8/A. § (2) bekezdése alapján a tulajdonba került ingatlanok forgalomképesség szerinti besorolása
Képviselő-testületi hatáskörbe tartozik.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"Rendelet módosítás "
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Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../…... (...) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
138. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 107. § - ában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 3. melléklet a következő sorokkal egészül ki.
A

67.

B/3454

68.

B/1598/A/1

B
Iskola, Selyem út 124. ( Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal)
Üzlethelyiség, Fő út 230. ( Határ Győző Városi Könyvtár)

C

15977
501

2. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2017. ...............…..
Toldi Balázs
polgármester

dr. Uhrin Anna
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2017. .....................
dr. Uhrin Anna
jegyző
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Hősök útja 63. szám alatti ingatlan minősítése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról
és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati
rendelet 8/A. §(2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, figyelemmel a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. Törvény előírásaira az Önkormányzat tulajdonába került Gyomaendrőd, Hősök útja 63. szám alatti 1577
hrsz-ú, irodaház megnevezésű, 1440 m2 területű ingatlant forgalomképes üzleti vagyonelemmé minősíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
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"Hősök útja 63. szám alatti ingatlan hasznosítása"
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 az Önkormányzat tulajdonát képező Gyomaendrőd,
Hősök útja 63. szám alatti 1577 hrsz-ú, irodaház megnevezésű ingatlant kijelöli értékesítésére.
A Gyomaendrőd, Hősök útja 63. szám alatti 1577 hrsz-ú ingatlan önkormányzati kataszteri nyilvántartásba való
felvezetését követően Képviselő-testületi ülésre be kell terjeszteni az értékesítés feltételeit.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. október 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd Városa részére felajánlott festmények
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2018. márciusában döntött arról, hogy elfogadja néhai Kiszelyné Kis Kováts Viktória endrődi
születésű amatőr művész szülővárosának adományozandó kb 90 db festményét. A döntés meghozatalakor nem állt
rendelkezésre információ a felajánlott képek pontos számáról, egyedi azonosíthatóságáról.
Időközben a hagyaték átadása megtörtént, az eljárás során tételesen felsorolásra kerültek a műtárgyak. A 82 db
festmény, valamint szobor átadását Kiszely Katalin, néhai Kiszelyné Kis Kováts Viktória örököse, édesanyja
végakaratának eleget téve, szándéknyilatkozatában ismét megerősítette. A festmények tételes felsorolása a döntési
javaslatban látható.
Kiszely Katalin szeretné, ha a képek kiállítás céljából hozzáférhetőek lennének. Mivel édesanyja Endrődön élt, a
Népház szomszédságában, ez az épület volt fiatalságuk színhelye, a szobrot és a képek nagy részét ide javasolja
elhelyezni, valamint szeretné, ha a Körös Hotelben is elhelyezésre kerülne pár darab.
A képek és a szobor elhelyezéséről az Ajándékozási Szerződés megkötését követően dönt a Képviselő-testület.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Városa részére felajánlott festmények"
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 köszönettel elfogadja Kiszely Katalin - néhai Kiszelyné
Kis Kováts Viktória endrődi születésű amatőr művész örökösének -Gyomaendrőd részére adományozandó alábbi 83
db műalkotást:
ssz.
Cím
Téma
Készült
Méret
Keret
Anyaga
Érték
Aranyozott
1.
Orgonák
Csendélet
1988
60x70
Farost, olaj
29 500 Ft
fakeretben
Aranyozott
2.
Csendélet
Csendélet
1983
52x71
Farost, olaj
36 000 Ft
fakeretben
3.
Csendélet
Csendélet
1986
60x70
Festett fakeret
Farost, olaj
27 500 Ft
4.
Tavirózsák
Csendélet
1986
70x58
Lakkozott fakeret
Farost, olaj
47 500 Ft
Aranyozott
5.
Rózsák
Csendélet
1989
47x64
Farost, olaj
23 700 Ft
fakeretben
Aranyozott
6.
Csendélet II.
Csendélet
1990
49x61
Farost, tempera 28 000 Ft
fakeretben
Aranyozott
7.
Csendélet I.
Csendélet
1984
61x50
farost, olaj
22 600 Ft
fakeretben
Aranyozott
8.
Csendélet III.
Csendélet
1988
45x59
farost, tempera 25 000 Ft
fakeretben
Aranyozott
9.
Dáliák II.
Csendélet
1984
51x63
farost, olaj
27 600 Ft
fakeretben
Aranyozott
10.
Dáliák I.
Csendélet
1988
50x60
Farost, olaj
27 600 Ft
fakeretben
Az elmúlás
11.
Csendélet
1994
60x56
Keret nélkül
farost, olaj
17 400 Ft
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12.
13.

virágai
Liliomok
Napraforgók

Csendélet
Csendélet

1990
1982

50x60
39x52

14.

Napraforgók II.

Csendélet

1990

59x70

15.

Campanula

Csendélet

1987

48x64

16.

Pipacsok

Csendélet

1987

56x74

17.

Calla I.

Csendélet

1987

48x64

18.

Calla II.

Csendélet

1987

48x64

19.
20.
21.
22.

Gladiolus
Hardy tritoma
Calla
Dinnyék

Csendélet
Csendélet
Csendélet
Csendélet

1987
1987
1987
1980

48x64
48x64
48x64
50x39

23.

Kőrös-Zug II.

Endrőd

1991

88x56

24.

Kettős-Kőrös

Endrőd

1987

68x59

25.

Templom

Endrőd

1991

59x70

26.

Kőrös- Zug I.

Endrőd

1988

68x56

27.

Szánt az ökör

Endrőd

1987

70x60

28.

Túzok dürgés

Endrőd

1990

70x60

29.
30.
31.

Endrőd
Endrőd
Endrőd

1988
1990
1988

Endrőd

35.

Itatás előtt
Forró nyár I.
Ismerkedés
Tóni
szállás/szabadon
nevelt lovak
Hármas-Kőrös
Hullámtér
Hármas-Körös
Holt ág
Forró nyár II.

36.

Farost, olaj
Farost, tempera

25 400 Ft
13 000 Ft

Farost, olaj

54 000 Ft

Farost, olaj

9 600 Ft

Farost, olaj

42 000 Ft

Farost, olaj

9 600 Ft

Farost, olaj

9 600 Ft

Farost, olaj
Farost, olaj
Farost, olaj
Farost, olaj

9 600 Ft
9 600 Ft
9 600 Ft
12 300 Ft

Farost, olaj

40 000 Ft

Farost, olaj

42 000 Ft

Farost, olaj

39 500 Ft

Farost, olaj

27 000 Ft

Farost, olaj

28 200 Ft

Farost, olaj

21 500 Ft

70x60
70x60
69x59

Keret nélkül
Lakkozott fakeret
Aranyozott
fakeretben
Aranyozott
fakeretben
Aranyozott
fakeretben
Aranyozott
fakeretben
Aranyozott
fakeretben
Keret nélkül
Keret nélkül
Keret nélkül
Lakkozott fakeret
Aranyozott
fakeretben
Aranyozott
fakeretben
Aranyozott
fakeretben
Aranyozott
fakeretben
Lakkozott fakeret
Aranyozott
fakeretben
Lakkozott fakeret
Lakkozott fakeret
Keret nélkül

Farost, olaj
Farost, olaj
Farost, olaj

18 500 Ft
27 000 Ft
23 600 Ft

1991

70x60

Keret nélkül

Farost, olaj

27 500 Ft

Endrőd

1990

70x60

Keret nélkül

Farost, olaj

39 500 Ft

Endrőd

1990

60x50

Keret nélkül

Farost, olaj

21 600 Ft

Endrőd

1990

60x50

Farost, olaj

27 500 Ft

Pepikert

Szarvas

1989

60x70

Farost, olaj

29 800 Ft

37.

Halál hegy

Svájc

1988

70x60

farost, olaj

39 500 Ft

38.

Pouidoux

Svájc

1985

70x60

farost, olaj

32 700 Ft

39.
40.

Magányos ház
Szurdok
Parkrészlet,
Bazel
Meinringeri táj

Svájc
Svájc

1989
1980

70x60
70x60

farost, olaj
farost, olaj

23 700 Ft
26 500 Ft

Svájc

1982

58x49

farost, olaj

29 700 Ft

Svájc

1982

70x52

Farost, tempera

27 000 Ft

43. Skanzen részlet

Svájc

1980

59x43

farost, olaj

18 500 Ft

44.

Svájc

1980

61x33

Keret nélkül
Aranyozott
fakeretben
Festett fakeret
Aranyozott
fakeretben
Keret nélkül
Keret nélkül
Aranyozott
fakeretben
Lakkozott fakeret
Aranyozott
fakeretben
Lakkozott fakeret

farost, olaj

17 500 Ft

Svájc

1980

60x50

Keret nélkül

farost, olaj

23 700 Ft

Svájc
Svájc
Svájc

1990
1988
1990

60x50
60x50
60x50

farost, olaj
farost, olaj
farost, olaj

23 700 Ft
23 700 Ft
23 700 Ft

Tájkép

1986

65x55

farost, olaj

32 000 Ft

Tájkép

1990

57x68

Keret nélkül
Keret nélkül
Keret nélkül
Aranyozott
fakeretben
Aranyozott

farost, olaj

37 500 Ft

32.
33.
34.

41.
42.

45.
46.
47.
48.
49.
50.

Genfi tópart
Skanzen részlet
II.
Hegyek-völgyek
Meiringen
Hegyi nyaraló
Szezon előtti
csend
Szabad folyású
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víz
51.

Első hó

Tájkép

1988

60x70

52.

Irtás

Tájkép

1988

60x70

Tájkép

1985

68x58

Tájkép

1995

72x60

tájkép

1994

60x70

fakeretben
Aranyozott
fakeretben
Aranyozott
fakeretben
Aranyozott
fakeretben

farost, olaj

48 000 Ft

farost, olaj

48 000 Ft

farost, olaj

54 000 Ft

Festett fakeret

farost, olaj

42 000 Ft

Festett fakeret
Aranyozott
fakeretben
Lakkozott fakeret
Lakkozott fakeret
Aranyozott
fakeretben
Aranyozott
fakeretben
Aranyozott
fakeretben

farost, olaj

32 500 Ft

farost, olaj

42 500 Ft

farost, olaj
farost, olaj

43 000 Ft
29 500 Ft

farost, olaj

23 700 Ft

farost, olaj

23 000 Ft

Farost, tempera

34 500 Ft

55.

Utca részlet
Hollókő
Óbudai
hegyvidék
Tatai-tó

56.

Dunakanyar

Tájkép

1985

70x60

57.
58.

Tatai Turul
Alvó táj

Tájkép
Tájkép

1984
1995

59x70
70x60

59.

Sugárártalom

Tájkép

1982

65x48

60.

Zsombékos

Tájkép

1983

61x51

Tájkép

1981

48x54

Tájkép

1988

70x58

Keret nélkül

farost, olaj

24 500 Ft

Tájkép

1994

70x60

Keret nélkül

farost, olaj

27 500 Ft

Tájkép

1993

70x60

Keret nélkül

farost, olaj

27 500 Ft

Tájkép

1988

70x60

Keret nélkül

farost, olaj

47 500 Ft

53.
54.

61.
62.
63.
64.
65.

Templom,
Balatonakarattya
Víz és
szélmalom
Halászraj
Villám súlytotta
fa
Balaton parti
látkép

66.

Téli táj

Tájkép

1984

80x40

farost, olaj

28 500 Ft

67.

Templom
Hollókő

Aranyozott
fakeretben

Tájkép

1980

45x58

Lakkozott fakeret

farost, olaj

18 500 Ft

68.

Tengerpart

Tájkép

1985

60x48

farost, olaj

29 700 Ft

69.

Találkozás,
Izaura

Tájkép

1982

61x50

farost, olaj

28 500 Ft

70.

Mocsár

Tájkép

1982

59x48

farost, olaj

29 000 Ft

71.

Utcarészlet
Balatonkenese

Tájkép

1988

60x44

Farost, tempera

27 000 Ft

72.

Lombhullás

Tájkép

1980

39x52

Farost, tempera

26 000 Ft

73.
Hegyi falu
74. Székesegyház
75. Boldogkőváralja
76. Fűzéri várrom
77.
Vár és táj

Tájkép
Tájkép
Tájkép
Tájkép
Tájkép

1994
1991
1992
1993
1983

50x60
50x60
70x60
60x70
68x32

farost, olaj
farost, olaj
farost, olaj
farost, olaj
farost, olaj

21 500 Ft
27 600 Ft
32 000 Ft
60 000 Ft
24 000 Ft

78.

Téli táj

Tájkép

1980

53x40

farost, olaj

18 900 Ft

79.
80.

Zivatar éjjel
Rákóczi fa

Tájkép
Tájkép

1988
1984

61x33
60x50

farost, olaj
farost, olaj

20 000 Ft
18 500 Ft

81.

Fák a szélben

Tájkép

1988

70x60

farost, olaj

52 000 Ft

82.

A házunk

Tájkép

1986

57x69

farost, olaj

46 000 Ft

Összesen:

2 364 700
Ft

83.

Cséri Lajos

Portré

1996

életnagyságú,
15x15x8

Aranyozott
fakeretben
Aranyozott
fakeretben
Aranyozott
fakeretben
Lakkozott fakeret
Aranyozott
fakeretben
Keret nélkül
Keret nélkül
Keret nélkül
Keret nélkül
Lakkozott fakeret
Aranyozott
fakeretben
Lakkozott fakeret
Keret nélkül
Aranyozott
fakeretben
Aranyozott
fakeretben
Vörös márvány
alapzaton
bronzszobor

1.000.000
Ft
Mindösszesen:
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3.364.700,Ft

A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert az ajándékozási szerződés megkötésére, valamint a
szükséges jognyilatkozat megkötésére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. október 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

XX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál program és költségvetés 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 Képviselő-testület a 2017. szeptember 28-i ülésen hozta meg döntését a XX. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál
időpontjáról, melyet 2018. április 27-28-29. napokban határozott meg.
A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg arról is döntött, hogy Weigertné Gubucz Edit a Kállai Ferenc Kulturális
Központ mb. intézményvezetője a XX. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál programtervét és a költségvetését az
októberi ülésre terjessze elő.
Weigertné Gubucz Edit Kállai Ferenc Kulturális Központ mb. intézményvezetője elkészítette a XX. Nemzetközi Sajt
és Túrófesztivál tervezett program tematikáját, valamint költségvetés tervezetét.
Az intézmény pályázatot nyújtott be a nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiumához,
mely pályázat pozitív elbírálása esetén a szakmai programok megvalósításának költségeihez többletforrás
biztosítható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, döntésének meghozatalára.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"XX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál program és költségvetés tervezete"
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 tudomásul veszi a XX. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál
tervezett program tematikáját és költségvetés tervezetét.
A Képviselő-testület felkéri Weigertné Gubucz Edit mb. intézményvezetőt, hogy a fesztivállal kapcsolatos szervezési
feladatok befejeztével adjon tájékoztatást.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. október 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Kállai Ferenc Kulturális Központ kérelme
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Weigertné Gubucz Edit a Kállai Ferenc Kulturális Központ mb. intézményvezetője kérelmet nyújtott be a Képviselőtestülethez.,
Kérelmében előadja, hogy a nyár folyamán az intézmény egy fiatalt GINOP pályázat keretében tudott
térítésmentesen foglalkoztatni, ami hatékonyan segítette a munkavégzést.
Szeretné, az Ifjúsági Garancia GINOP 5.2.1-14-2015-00001 számú pályázat 6+3 havi konstrukcióját igénybe venni.
Ennek értelmében legfeljebb 6 hónapig, a munkabér és a ténylegesen fizetendő szociális hozzájárulási adó 100 %os megtérítése, valamint legfeljebb további 3 hónapig támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettsége van az
intézménynek, a támogatási időszak felében megegyező időtartamban.
A legfeljebb 3 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettség a 2018. évi költségvetésben 661.000,-Ft többletköltséget
jelent az intézménynek járulékkal együtt.
A pályázatot szeretnék 2017. november 1-től kihasználni, melynek keretében a pályázatban résztvevő fiatal
ingyenes képezhető OKJ-s képzés keretében, az intézmény számára szükséges szakirány felé.
A kérelem az előterjesztés mellékletében található.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, döntésének meghozatalára.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Kállai Ferenc Kulturális Központ kérelme"
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 támogatja a Kállai Ferenc Kulturális Központ által
benyújtandó GINOP 5.2.1-14-2015-00001 számú pályázat megvalósítását, mely egy fő legfeljebb 6 +3 hónapig
történő foglalkoztatására nyújt lehetőséget.
A Képviselő-testület a 2018. év költségvetési rendeletében biztosítja a GINOP 5.2.1-14-2015-00001 számú
pályázatban részt vevő egy fő vonatkozásában a támogatott időszakon túli továbbfoglalkoztatási kötelezettség során
jelentkező 661.000,-Ft összköltség forrását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Kállai Ferenc Kulturális Központ
Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9.
e-mail: kfkk.gyomaendrod@gmail.com
tel: +36 (66) 283-524

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester úr!

A Kállai Ferenc Kulturális Központ megbízott intézményvezetőjeként azzal a kéréssel fordulok
Önökhöz, hogy az intézmény sokoldalú feladatainak rugalmas ellátásához szíveskedjenek egy fő
részére státusz bővítését engedélyezni.
Jelenleg az intézmény állományi létszáma 6 fő, a szakmai munkát az intézményvezetőn kívül 2 fő
látja el. Az intézményi átszervezések következtében a Kállai Ferenc Kulturális Központra bízott
feladatok megnövekedtek, és a turisztikai látványelemek folyamatos működtetése is nehezen megoldható ezzel a szakmai létszámmal, hiszen ebből a létszámból a DAOP-2.1.1./J-12-2012-0007
azonosító számú pályázatban teremtett munkahelyek száma az indikátorok vonatkozásában 4 fő.
Az elmúlt időszak tapasztalataiból összességében látszik, hogy a megnövekedett feladatellátás magas szintű teljesítéséhez szükséges lenne egy fő főállású szakalkalmazott foglalkoztatása.
A nyári, turisztikai szezonban a látványelemek és az intézmény folyamatos nyitva tartását a szakmai
feladatok mellett a Kulturális Közfoglalkoztatottak (akik szerződés szerint 2018. február 29. napjáig
vannak), és részben a diákmunkások segítségével tudtuk megoldani. A nyár folyamán az intézmény,
egy fiatalt az Ifjúsági Garancia GINOP 5.2.1-14-2015-00001 számú pályázat keretében tudott térítésmentesen foglalkoztatni, ami segítette a hatékony munkavégzést.
Amennyiben lehetőséget kap az intézmény az új státusz megteremtésére, szeretném az Ifjúsági Garancia GINOP 5.2.1-14-2015-00001 számú pályázat 6+3 havi konstrukcióját igénybe venni. Ennek
értelmében „a programrésztvevő, nem alacsony iskolázottságú fiatalok esetében nyújtható csak, az
alábbi konstrukciók szerint, lehetőleg a maximális támogatási időtartamot célozva, és természetesen
olyan hatósági szerződéssel, amely a teljes (legfeljebb) 6+3=9 hónapra állapít meg kötelezettségeket:
‐
‐

legfeljebb 6 hónapig: a munkabér és a ténylegesen fizetendő szociális hozzájárulási adó 100
százalékos megtérítése
legfeljebb további 3 hónapig: támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség a támogatási időszak felével megegyező időtartamban. „

A 3 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettség a 2018. évi költségvetésben 661.000.- forint többletköltséget jelent járulékokkal együtt. A program keretében alkalmazott fiatal terveink szerint
olyan hangtechnikai feladatok ellátásra is képessé válhat, melyeket jelenleg az intézmény és városunk is vásárolt szolgáltatás formájában valósít meg. A 2016. évi költségek a vásárolt szolgáltatás

tükrében intézményünkre és a városra vonatkozóan 1.3 M forint összeget mutatnak. Ha a pályázat
teljes foglalkoztatási idejét és a rá fordítandó továbbfoglalkoztatási kötelezettség költségét tekintem,
akkor a jelentkező megtakarítás a kilenc hónapra vonatkozóan 300.000.- forintra tehető.
Az Ifjúsági Garancia GINOP 5.2.1-14-2015-00001 számú pályázatot szeretném 2017. november 1.
napjától kihasználni. További előnyként jelentkezik, hogy a pályázatban részt vevő fiatal ingyenesen képezhető OKJ-s képzés keretében (25 év alatt) az intézmény számára szükséges szakirány felé.
Mindezek figyelembe vételével, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen kérésemet
megvitatni és pozitív döntésével elősegíteni a Kállai Ferenc Kulturális Központ sokoldalú szakmai
munkájának erősítését.

Gyomaendrőd, 2017. október 10.

Tisztelettel:………………………………………….
Weigertné Gubucz Edit
mb. intézményvezető

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

A Gyomaendrődi Összefogás Egyesület, valamint a Templárius Alapítvány
helyiséghasználati kérelme
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő Testület!
A Gyomaendrődi Összefogás Egyesület (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Bethlen Gábor utca 20.) valamint a
Templárius Alapítvány (székhely: 5502 Gyomaendrőd, Martos Flóra u. 5.) kérelemmel fordult a Képviselőtestülethez. A szervezeteik működtetéséhez helyiségek biztosítását kérik az Önkormányzattól 2018. január 1.
napjától.
A Gyomaendrődi Összefogás Egyesület, különböző gyermek rendezvények, programok, felnőtt tanfolyamok,
képzések lebonyolítása érdekében kéri a helyiséget.
A Templárius Alapítvány számára lehetőség nyílott pályázni a „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése,
szolgáltatási portfóliójuk bővítése”elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú programra, amelyet a
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium írt ki.
Ennek keretében szeretnék Gyomaendrődön „Digitális Jólét Program Pont”-ot létrehozni.
A projekt során lehetőség nyílik digitális eszközök beszerzésére és azok bekötésére, amennyiben nyer a pályázatuk.
Így a civilszervezetek és a lakosság részére biztosítani tudnának egy hasznos szolgáltatást. A pályázathoz
szükséges a pályázatban részt vevő Digitális Jólét Program Pont helyszínén a műleírás alapján építési munkálatok
elvégzéséhez való tulajdonosi hozzájárulás. A kérelmezővel történt egyeztetés alapján az építési munkálatok az
internet eléréséhez szükséges kábelezést foglalja magába.
A kérelmezők a Vállalkozók Háza (5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 56.) épületében kívánnak helyiséget bérelni.
A Hősök útja 56. szám alatti Vállalkozók Háza ingatlanban jelenleg a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamara (20 m2) (továbbiakban: Agrárkamara), valamint a Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak
Egyesülete (2 helyiség, 22 m2) használnak irodahelyiségeket. Az ingatlanban jelenleg üresen áll a volt közjegyzői
iroda (14,10 m2), valamint a volt APEH iroda (9m2).
A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel
köthető, amely az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy
1. az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a
meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
2. a hasznosításban – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként –
kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt. A hasznosításra irányuló szerződés
határozatlan vagy legfeljebb 15 éves határozott időre köthető, amely időszak egy alkalommal legfeljebb 5 évvel
meghosszabbító abban az esetben, ha a hasznosításra jogosult valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen,
késedelem nélkül teljesítette.
A civil szervezetek elhelyezését az alábbiak szerint javaslom.
1.
2.

Gyomaendrődi Összefogás Egyesület, volt APEH iroda (9m2),
Templárius Alapítvány, Agrárkamara által használt helyiség (20m2).

A Gyomaendrődi Összefogás Egyesület részére javasolt helyiség üresen áll, nincs akadálya a beköltözésnek. Az
Agrárkamara a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal épületének földszintjén kerül elhelyezésre, az
átkötözés 2017. december 31. napjáig meg fog történni.
A Templárius Alapítvány részére javasolt helyiség az Agrárkamara kiköltözését követően válik beköltözhetővé. Az
Agrárkamara bérleti jogviszonya 2017. december 31. napjával lejár.
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Az ingatlan használatáért a jelenlegi bérlők, akik nem üzleti célú tevékenységet folytatnak nettó 500 Ft/m2/hó bérleti
díjat fizetnek meg, amely tartalmazza a rezsi költséget is.
A kérelmező civil szervezetek esetében a nettó 500 Ft/m2/hó bérleti díj meghatározását javaslom, amely tartalmazza
a rezsi költséget is.
A civil szervezetek részére javasolt bérleti díjak összesen.
1.
2.

Gyomaendrődi Összefogás Egyesület, nettó 4.500,- Ft/hó+ÁFA,
Templárius Alapítvány, nettó 10.000,-Ft/hó+ÁFA.

A Hősök útja 56. szám alatti ingatlan jövőbeni hasznosítási elképzelésire való tekintettel az 1 évre történő határozott
idejű bérbeadást javaslom. Az Endrődőn lévő Deák utcában található volt tornaterem épület inkubátor házzá való
átalakítását követően lesz lehetőség a kérelmező civilszervezetek elhelyezésére jobb körülmények között,
amennyiben azt igénylik.
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 9. § szerint történik. A jogszabályi hivatkozások alapján nem szükséges a
vagyontárgy hasznosítása során a versenyeztetés.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"Templárius Alapítvány helyisághasználata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Hősök útja 56. szám alatt lévő 208
hrsz-ú ingatlanból 20 m2 alapterületű irodahelyiséget Digitális Jólét Program Pont kialakításának céljából 2018.
január 1. napjától 2018. december 31.napjáig bérbe adja a Templárius Alapítvány (székhely: 5502 Gyomaendrőd,
Martos Flóra u. 5.) részére.
Helyiségbérleti szerződés
(tervezet)

amely létrejött egyrészről

Név:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Székhely:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Törzskönyvi azonosító:
725525
Adószám:
15725527-2-04
Képviseli:
Toldi Balázs polgármester
mint bérbeadó, a továbbiakban: Bérbeadó
másrészről
Név:
Székhely:
Nyilvántartási szám:
Adószám:
Képviseli:

Templárius Alapítvány
5502 Gyomaendrőd, Martos Flóra utca5.
17-01-0000067
18856617-1-04
Ungvölgyi János kuratóriumi elnöke

mint bérlő, a továbbiakban: Bérlő
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együttesen a továbbiakban: Felek.
1. A szerződés tárgya
A Bérbeadó, mint a szerződés tárgyát képező bérlemény kizárólagos tulajdonosa jelen szerződés aláírásával bérbe
adja, míg a Bérlő 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig határozott időre bérbe veszi a 208 hrsz-ú,
természetben a 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 56. szám alatt található ingatlanból 20 m2 alapterületű
irodahelyiséget Digitális Jólét Program Pont kialakításának céljából az alábbi feltételek mellett.
2. Bérleti díj
1. Felek a Bérlemény bérleti díját nettó 10.000-Ft/hó+ÁFA, azaz: nettó tízezer forint/hó+ÁFA összegben állapítják
meg.
2. A közüzemi szolgáltatások díját a bérleti díj tartalmazza, ezért a Bérlőnek azt külön megtérítenie nem kell.
3. A Bérbeadó és a Bérlő az 1. pontban meghatározott bérleti díj tekintetében is az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény) szerinti határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg az 58. §
figyelembevételével.
4. Bérbeadó kijelenti, hogy élt az ÁFA törvény 88. §-a szerinti választási lehetőséggel, amely alapján a Bérbeadó az
ingatlan bérbeadási tevékenységét általános forgalmi adó kötelessé tette.
5. Bérlő a bérleti díjat havonta előre, a Bérbeadó által a tárgyhó 5. napjáig kiállított és 5 napon belül a Bérlő posta
címére megküldött számla alapján a számla kiállításától számított 15 napon belüli banki átutalással fizeti meg a
Bérbeadó részére, a számlán feltüntetett bankszámlára.
6. Késedelmes fizetés esetén a Bérlő a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamatot
tartozik a Bérbeadó részére megfizetni.
3. A Bérbeadó jogai és kötelezettségei
1. A Felek rögzítik, hogy a Bérbeadó a Bérleményt a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban jelen
szerződés aláírását követő 15 napon belül a Bérlő birtokába adja. A birtokbaadásról a Felek külön jegyzőkönyvet
vesznek fel.
2. A Bérbeadó szavatol azért, hogy a Bérlemény tekintetében harmadik személynek olyan joga, amely a Bérlő békés
birtoklását akadályozza, vagy kizárja, nem áll fenn.
3. Bérbeadó jogosult a Bérlő szükségtelen háborítása nélkül a Bérlemény rendeltetésszerű és jelen szerződésnek
megfelelő használatát, illetve annak állagát ellenőrizni.
4. A Bérbeadó a személy- vagy vagyonbiztonság megóvása érdekében akkor is jogosult a Bérleménybe belépni és a
szükséges munkálatokat elvégezni, ha ezen munkálatok a Bérlőt a Bérlemény használatában akadályozzák.
5. Bérbeadó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a tulajdonában és használatában levő ingatlan
vagyonbiztosítással rendelkezik.
4. A Bérlő jogai és kötelezettségei
1. Bérlő a Bérleményt Digitális Jólét Program Pont tevékenység céljára használhatja. Az eltérő használatot a
Bérbeadóval minden esetben egyeztetni kell. Bérlő nem jogosult a tevékenységét a Bérlemény rendeltetésével
ellentétes módon, a Bérlemény állagát rongálva folytatni, köteles mások jogait és törvényes érdekeit a használat
során figyelembe venni.
2. Bérlő kijelenti, hogy átlátható szervezet, amely nem áll csőd, felszámolási vagy egyéb megszüntetésre irányuló
eljárás alatt.
3. A Bérlőnek az Ingatlan műszaki rendszereit tételes leltárral kell átvennie az Bérbeadótól, és visszaadnia a
Bérbeadónak.
4. Bérlő a Bérlemény használata során köteles betartani a munkabiztonsági-, tűz- és vagyonvédelmi szabályokat.
Bérlő felel minden olyan kárért, amely ezen szabályok megszegéséből ered, és viseli ezek jogkövetkezményeit.
5. Bérlő köteles a Bérlemény állagát – a rendeltetésszerű használatból eredő kopástól eltekintve – a Bérlet
időtartama alatt megőrizni. A bérbe adott ingó és ingatlanvagyonról, annak állagáról felek közösen jegyzőkönyvet
vesznek fel. Bérlő az átvett vagyontárgyak állagát köteles jó gazda gondosságával megőrizni és a szerződés
lejártával azt megőrizve visszaszolgáltatni. Az átadott vagyonnal kapcsolatos pótlási kötelezettség a Bérlőt terheli.
6. Bérlő köteles az állagmegóváshoz szükséges kisebb munkálatokat saját költségén elvégezni. Bérlő az olyan
munkálatok szükségességéről, amelyek elvégzése a Bérbeadó kötelezettsége, köteles a Bérbeadót haladéktalanul
értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a Bérlő felelősséggel tartozik.
7. Bérlő a Bérleményben a Bérlemény állagát érintő átalakítási, bontási vagy építési munkálatokat kizárólag a
Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével végezhet. Az ilyen munkálatokhoz szükséges hatósági engedélyek
beszerzése Bérlő feladata és költsége.
8. Bérbeadó jogosult a hozzájárulást megtagadni, ha a megvalósítani kívánt beruházás jogszabályba vagy a jelen
szerződés rendelkezéseibe ütközik, illetve ha az a Bérbeadó érdekeit egyébként sérti vagy azzal ellentétes.
9. A Bérlő korlátlan és teljes felelősséggel tartozik az általa, a Bérlemény használata során okozott károkért, és viseli
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azok jogkövetkezményeit.
10. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a képviselő személyében vagy az adataiban bekövetkező változás
esetén 30 napon belül a másik felet írásban értesítik.
5. A szerződés hatálya, módosítása
1. Jelen szerződést felek 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig tartó időtartamra kötik meg.
2. Jelen szerződés érvényesen csak a Felek közös írásbeli megállapodásával módosítható.
6. A szerződés megszűnése
1. Megszűnik a szerződés:
- valamelyik fél jogutód nélküli megszűnésével;
- a Bérlemény megsemmisülésével, avagy állagának olyan mértékű romlása esetén, hogy a rendeltetésszerű
használatra alkalmassá már nem tehető;
- jogerős bírósági vagy hatósági határozat alapján;
- felmondással;
- a jelen szerződésben meghatározott egyéb esetekben.
2. Felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.
3. Felek a szerződést 30 napos határidővel írásban, indoklás nélkül felmondhatják, mely eltelte után a szerződés
tárgyhónap utolsó napjával szűnik meg.
4. Felek a szerződést, a másik fél szerződésszegése esetén írásban, azonnali hatállyal mondhatják fel, a másik
félhez intézett indokolt nyilatkozatukkal.
5. Szerződésszegés különösen – de nem kizárólagosan:
- a bérleti díj fizetésének elmulasztása;
- a Bérlemény nem rendeltetésszerű használata;
- a Bérlemény állagának rongálása;
- a jelen szerződősben meghatározottól eltérő tevékenység folytatása;
- a Bérlemény albérletbe vagy használatba adása a Bérbeadó engedélye nélkül;
- a Bérlemény állagát érintő munkálatok elvégzése a Bérbeadó engedélye nélkül;
- a környezetvédelmi szabályok megszegése;
- a szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.
6. A bérleti díj megfizetésének elmulasztása esetén a Bérbeadó köteles a Bérlőt felhívni a díjfizetés teljesítésére.
Amennyiben a Bérlő a díjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő 8 napon belül sem tesz eleget, Bérbeadó a
8 nap eredménytelen leteltét követően jogosult az azonnali hatályú felmondási jogát gyakorolni.
7. Bérlő a szerződés megszűnésekor köteles a Bérleményt 15 napon belül elhagyni, azt a rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban Bérbeadó részére visszaadni.
8. Amennyiben a Bérlő a szerződés megszűnése esetén a Bérleményt a jelen szerződésben előírt időben nem
hagyja el, úgy a jogcím nélküli használat időtartamára a bérleti díj kétszeresével megegyező mértékű – időarányos használati díjtat köteles a Bérbeadó részére megfizetni.
7. Egyéb rendelkezések
1. A jelen szerződés körében kapcsolattartó személyek:
Bérbeadó részéről
Név:
Csényi István
Cím:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Telefon:
66 581-232
Mobil:
06 20 251 0206
E-mail:
csenyi@pmhiv.gyomaendrod.hu
Bérlő részéről
Név:
Cím:
Mobil:
E-mail:

Ungvölgyi János
5502 Gyomaendrőd, Martos Flóra u. 5.
06-20/770-8779
ungvolgyi.janos@gamil.com

2. Felek törekednek a jelen szerződésből fakadó vitás kérdések békés rendezésére. Amennyiben a tárgyalás nem
vezetett eredményre Felek mindennemű Jogvita eldöntésére alávetik magukat a Bérbeadó székhelye szerint
illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság ítéletének.
3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., és a
lakások és helyiségek bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. tv. rendelkezései az irányadóak.
4. Jelen szerződés 4 példányban készült, amelyből a feleket 2-2 példány illeti meg.
5. Felek a jelen szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag
írják alá.
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Gyomaendrőd, 2018. január 2.
……………………………………………………
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Bérbeadó

……………………………………………………
Ungvölgyi János
Bérlő

Jogilag ellenjegyzem:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

………………………………
dr. Uhrin Anna
jegyző

……………………………..
Szilágyi Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Gyomaendrődi Összefogás Egyesület helyiséghasználata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Hősök útja 56. szám alatt lévő 208
hrsz-ú ingatlanból 9 m2 alapterületű helyiséget irodai tevékenység céljára 2018. január 1. napjától 2018. december
31. napjáig tartó időtartamra bérbe adja a Gyomaendrődi Összefogás Egyesület (székhely: 5500 Gyomaendrőd,
Bethlen Gábor utca 20.) részére.
Helyiségbérleti szerződés
(tervezet)

amely létrejött egyrészről

Név:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Székhely:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Törzskönyvi azonosító:
725525
Adószám:
15725527-2-04
Képviseli:
Toldi Balázs polgármester
mint bérbeadó, a továbbiakban: Bérbeadó
másrészről
Név:
Székhely:
Nyilvántartási szám:
Adószám:
Képviseli:

Gyomaendrődi Összefogás Egyesület
5500 Gyomaendrőd, Bethlen Gábor utca 20.
3387
18901133-1-04
Raffael Attiláné elnök

mint bérlő, a továbbiakban: Bérlő
együttesen a továbbiakban: Felek.
1. A szerződés tárgya
A Bérbeadó, mint a szerződés tárgyát képező bérlemény kizárólagos tulajdonosa jelen szerződés aláírásával bérbe
adja, míg a Bérlő 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig tartó határozott időre bérbe veszi a 208 hrsz-ú,
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természetben a 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 56. szám alatt található ingatlanból 9 m2 alapterületű helyiséget
irodai tevékenység céljára az alábbi feltételek mellett.
2. Bérleti díj
1. Felek a Bérlemény bérleti díját nettó 4.500-Ft/hó+ÁFA, azaz: nettó négyezer-ötszáz forint/hó+ÁFA összegben
állapítják meg.
2. A közüzemi szolgáltatások díját a bérleti díj tartalmazza, ezért a Bérlőnek azt külön megtérítenie nem kell.
3. A Bérbeadó és a Bérlő az 1. pontban meghatározott bérleti díj tekintetében is az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény) szerinti határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg az 58. §
figyelembevételével.
4. Bérbeadó kijelenti, hogy élt az ÁFA törvény 88. §-a szerinti választási lehetőséggel, amely alapján a Bérbeadó az
ingatlan bérbeadási tevékenységét általános forgalmi adó kötelessé tette.
5. Bérlő a bérleti díjat havonta előre, a Bérbeadó által a tárgyhó 5. napjáig kiállított és 5 napon belül a Bérlő posta
címére megküldött számla alapján a számla kiállításától számított 15 napon belüli banki átutalással fizeti meg a
Bérbeadó részére, a számlán feltüntetett bankszámlára.
6. Késedelmes fizetés esetén a Bérlő a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamatot
tartozik a Bérbeadó részére megfizetni.
3. A Bérbeadó jogai és kötelezettségei
1. A Felek rögzítik, hogy a Bérbeadó a Bérleményt a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban jelen
szerződés aláírását követő 15 napon belül a Bérlő birtokába adja. A birtokbaadásról a Felek külön jegyzőkönyvet
vesznek fel.
2. A Bérbeadó szavatol azért, hogy a Bérlemény tekintetében harmadik személynek olyan joga, amely a Bérlő békés
birtoklását akadályozza, vagy kizárja, nem áll fenn.
3. Bérbeadó jogosult a Bérlő szükségtelen háborítása nélkül a Bérlemény rendeltetésszerű és jelen szerződésnek
megfelelő használatát, illetve annak állagát ellenőrizni.
1. A Bérbeadó a személy- vagy vagyonbiztonság megóvása érdekében akkor is jogosult a Bérleménybe belépni és a
szükséges munkálatokat elvégezni, ha ezen munkálatok a Bérlőt a Bérlemény használatában akadályozzák.
2. Bérbeadó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a tulajdonában és használatában levő ingatlan
vagyonbiztosítással rendelkezik.
4. A Bérlő jogai és kötelezettségei
1. Bérlő a Bérleményt irodai tevékenység céljára használhatja. Az eltérő használatot a Bérbeadóval minden esetben
egyeztetni kell. Bérlő nem jogosult a tevékenységét a Bérlemény rendeltetésével ellentétes módon, a Bérlemény
állagát rongálva folytatni, köteles mások jogait és törvényes érdekeit a használat során figyelembe venni.
2. Bérlő kijelenti, hogy átlátható szervezet, amely nem áll csőd, felszámolási vagy egyéb megszüntetésre irányuló
eljárás alatt.
3. A Bérlőnek az Ingatlan műszaki rendszereit tételes leltárral kell átvennie az Bérbeadótól, és visszaadnia a
Bérbeadónak.
4. Bérlő a Bérlemény használata során köteles betartani a munkabiztonsági-, tűz- és vagyonvédelmi szabályokat.
Bérlő felel minden olyan kárért, amely ezen szabályok megszegéséből ered, és viseli ezek jogkövetkezményeit.
5. Bérlő köteles a Bérlemény állagát – a rendeltetésszerű használatból eredő kopástól eltekintve – a Bérlet
időtartama alatt megőrizni. A bérbe adott ingó és ingatlanvagyonról, annak állagáról felek közösen jegyzőkönyvet
vesznek fel. Bérlő az átvett vagyontárgyak állagát köteles jó gazda gondosságával megőrizni és a szerződés
lejártával azt megőrizve visszaszolgáltatni. Az átadott vagyonnal kapcsolatos pótlási kötelezettség a Bérlőt terheli.
6. Bérlő köteles az állagmegóváshoz szükséges kisebb munkálatokat saját költségén elvégezni. Bérlő az olyan
munkálatok szükségességéről, amelyek elvégzése a Bérbeadó kötelezettsége, köteles a Bérbeadót haladéktalanul
értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a Bérlő felelősséggel tartozik.
7. Bérlő a Bérleményben a Bérlemény állagát érintő átalakítási, bontási vagy építési munkálatokat kizárólag a
Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével végezhet. Az ilyen munkálatokhoz szükséges hatósági engedélyek
beszerzése Bérlő feladata és költsége.
8. Bérbeadó jogosult a hozzájárulást megtagadni, ha a megvalósítani kívánt beruházás jogszabályba vagy a jelen
szerződés rendelkezéseibe ütközik, illetve ha az a Bérbeadó érdekeit egyébként sérti vagy azzal ellentétes.
9. A Bérlő korlátlan és teljes felelősséggel tartozik az általa, a Bérlemény használata során okozott károkért, és viseli
azok jogkövetkezményeit.
10. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a képviselő személyében vagy az adataiban bekövetkező változás
esetén 30 napon belül a másik felet írásban értesítik.
5. A szerződés hatálya, módosítása
1. Jelen szerződést felek 2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig tartó időtartamra kötik meg.
2. Jelen szerződés érvényesen csak a Felek közös írásbeli megállapodásával módosítható.
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6. A szerződés megszűnése
1. Megszűnik a szerződés:
- valamelyik fél jogutód nélküli megszűnésével;
- a Bérlemény megsemmisülésével, avagy állagának olyan mértékű romlása esetén, hogy a rendeltetésszerű
használatra alkalmassá már nem tehető;
- jogerős bírósági vagy hatósági határozat alapján;
- felmondással;
- a jelen szerződésben meghatározott egyéb esetekben.
2. Felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.
3. Felek a szerződést 30 napos határidővel írásban, indoklás nélkül felmondhatják, mely eltelte után a szerződés
tárgyhónap utolsó napjával szűnik meg.
4. Felek a szerződést, a másik fél szerződésszegése esetén írásban, azonnali hatállyal mondhatják fel, a másik
félhez intézett indokolt nyilatkozatukkal.
5. Szerződésszegés különösen – de nem kizárólagosan:
- a bérleti díj fizetésének elmulasztása;
- a Bérlemény nem rendeltetésszerű használata;
- a Bérlemény állagának rongálása;
- a jelen szerződősben meghatározottól eltérő tevékenység folytatása;
- a Bérlemény albérletbe vagy használatba adása a Bérbeadó engedélye nélkül;
- a Bérlemény állagát érintő munkálatok elvégzése a Bérbeadó engedélye nélkül;
- a környezetvédelmi szabályok megszegése;
- a szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.
6. A bérleti díj megfizetésének elmulasztása esetén a Bérbeadó köteles a Bérlőt felhívni a díjfizetés teljesítésére.
Amennyiben a Bérlő a díjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő 8 napon belül sem tesz eleget, Bérbeadó a
8 nap eredménytelen leteltét követően jogosult az azonnali hatályú felmondási jogát gyakorolni.
7. Bérlő a szerződés megszűnésekor köteles a Bérleményt 15 napon belül elhagyni, azt a rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban Bérbeadó részére visszaadni.
8. Amennyiben a Bérlő a szerződés megszűnése esetén a Bérleményt a jelen szerződésben előírt időben nem
hagyja el, úgy a jogcím nélküli használat időtartamára a bérleti díj kétszeresével megegyező mértékű – időarányos használati díjtat köteles a Bérbeadó részére megfizetni.
7. Egyéb rendelkezések
1. A jelen szerződés körében kapcsolattartó személyek:
Bérbeadó részéről
Név:
Csényi István
Cím:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Telefon:
66 581-232
Mobil:
06 20 251 0206
E-mail:
csenyi@pmhiv.gyomaendrod.hu
Bérlő részéről
Név:
Cím:
Mobil:
E-mail:

Raffael Attiláné
5502 Gyomaendrőd, Bethlen Gábor u. 20.
06-70/427-5830
attila.raffael@gmail.com

2. Felek törekednek a jelen szerződésből fakadó vitás kérdések békés rendezésére. Amennyiben a tárgyalás nem
vezetett eredményre Felek mindennemű Jogvita eldöntésére alávetik magukat a Bérbeadó székhelye szerint
illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság ítéletének.
3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., és a
lakások és helyiségek bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. tv. rendelkezései az irányadóak.
4. Jelen szerződés 4 példányban készült, amelyből a feleket 2-2 példány illeti meg.
5. Felek a jelen szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag
írják alá.
Gyomaendrőd, 2018 január 2.
……………………………………………………
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Bérbeadó

……………………………………………………
Raffael Attiláné
Bérlő
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Jogilag ellenjegyzem:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

………………………………
dr. Uhrin Anna
jegyző

……………………………..
Szilágyi Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Templárius alapítvány
1997 - 2017 JUBILEUMI ÉV – „LÉLEKKEL EURÓPÁÉRT”

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Toldi Balázs Polgármester Úr részére
Tárgy: Kérelem
Dátum: Gyomaendrőd, 2017. október 9.
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Önkormányzati Képviselő Testület!
Azzal a kérelemmel fordulok Önökhöz, hogy a Templárius Alapítvány (székhely. 5502 Gyomaendrőd, Martos Flóra utca 5. adószám: 18856617-1-04) részére Gyomaendrődi telephelyet
és egyben benyújtandó pályázatunkhoz helyet biztosítani szíveskedjenek.
Indoklásom a következő:
Civilszervezetünk a napokban ünnepelte megalakulásának húsz éves évfordulóját. Az eltelt
időszakban számos munkával, karitatív tevékenységgel, táboroztatással és konferenciák megszerzésével tettük országos, sőt nemzetközi szinten elismerté a Templárius Alapítványt, mely
a Templomos Lovagrend alapítványa.
-

Munkánk és feladatunk megnövekedett. Sőt lehetőség nyílott számunkra egy pályázat
beadására, ami egy telephely meglétét is feltételezi.
A pályázati projekt címe: „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú
program, amelyet a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium írt ki. Ennek keretében szeretnénk Gyomaendrődön „Digitális Jólét Program Pont”-ot létrehozni.
A projekt során lehetőség nyílik digitális eszközök beszerzésére és azok bekötésére,
mely –amennyiben nyer a pályázatunk- némi munkálatokkal fog járni. Így a civilszervezetek és a lakosság részére biztosítani tudnánk egy olyan plusz szolgáltatást, ami
mindenki számára közmegelégedésre szolgálna.
Az általunk kért épület rész a Vállalkozók Háza (5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 56.)
lenne. Természetesen nem kérjük az egész épületet. Az épület részt 2018. január 1-étől
szeretnék bérelni, és annak ránk eső részét fizetni.

-

Továbbá szükséges egy Tulajdonosi nyilatkozat (6. sz. melléklet), hogy a pályázatban
részt vevő Digitális Jólét Program Pont helyszíne az Önkormányzat tulajdonában van
és a telephely helyszínén építési munkálatok elvégzéséhez hozzájárul.

(H-5502, Gyomaendrőd, Martos Flóra u. 5.) * Tel./fax: +36 (66) 284-155 Mobil: +36 (30) 294-0650
Honlap: www.templomosok.hu, www.templarius.hu ; E-mail: ungvolgyi.janos@gmail.com

Templárius alapítvány
1997 - 2017 JUBILEUMI ÉV – „LÉLEKKEL EURÓPÁÉRT”

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!
Bízunk benne, hogy telephely engedélyünk és a Tulajdonosi nyilatkozat hozzájárulásával kérésünk meghallgatásra talál.
Kérem, hogy kérésünket támogatni szíveskedjenek.

Tisztelettel:

Ungvölgyi János s. k.
kuratóriumi elnök

(H-5502, Gyomaendrőd, Martos Flóra u. 5.) * Tel./fax: +36 (66) 284-155 Mobil: +36 (30) 294-0650
Honlap: www.templomosok.hu, www.templarius.hu ; E-mail: ungvolgyi.janos@gmail.com

6. SZÁMÚ MELLÉKLET
TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS

(Az adatlapot kérjük NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL, kék tollal, olvashatóan és hiánytalanul kitölteni.
Figyelem: a hiányosan vagy hibásan benyújtott hozzájárulási űrlap automatikusan ELUTASÍTÁSRA kerül!
A pályázatban részt vevő Digitális Jólét Program Pont adatai
Megvalósítás helyszíne
Település
Cím
Irányítószám
A megvalósítási helyszín tulajdonosi adatai
Név
Település
Cím
Irányítószám
Cégjegyzékszám
Adószám
E-mail cím
(Amennyiben nem rendelkezik e-mail címmel, kérjük, hagyja üresen.)
Alulírott, mint Tulajdonos nyilatkozom, hogy a pályázatban részt vevő Digitális Jólét Program Pont
helyszíne a tulajdonomban van.
Jelen aláírásommal hozzájárulok a pályázatban részt vevő Digitális Jólét Program Pont helyszínén a
műleírás alapján építési munkálatok elvégzéséhez.
Kelt, 2017. ………………………… ………….

___________________________________
Tulajdonos aláírása

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

Dan-zugban lévő zártkertek felajánlása
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Gyertyánfy Péter, (1147 Budapest, Fűrész utca 95/A.), Dr. Erdmann Gyula, (5700 Gyula, Bodoky utca 19/A.) és
Arnold László, (1037 Budapest, Toboz utca 16.2/9.) tulajdonosok ajándékba kívánják adni a Dan-zugban lévő
zártkerti ingatlanjaikat Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére.
Az ingatlanok fontosabb adatai.
Elhelyezkedés
Helyrajzi száma:
Területe:
Megnevezése:
Kat. jöv.:
Tulajdonos:
Bejegyzett jogok, terhek:
Földhasználó:
Megközelítés:
Közművek:

Gyomaendrőd, Dan-zug.
15579
1163 m2
kert
3,04 AK
Dr. Gyertyánfy Péter, 1147 Budapest, Fűrész utca 95/A.
E.ON vezetékjog jog a mellékelt nem hiteles tulajdoni lap-szemle szerint.
Nincs bejelentett földhasználó a földhivatali nyilvántartásban
Földúton
Közművel nem rendelkezik

Elhelyezkedés
Helyrajzi száma:
Területe:
Megnevezése:
Kat. jöv.:
Tulajdonos:
Bejegyzett jogok, terhek:
Földhasználó:
Megközelítés:
Közművek:

Gyomaendrőd, Dan-zug.
15640
807 m2
kert
2,11 AK
Dr. Erdmann Gyula, 5700 Gyula, Bodoky utca 19/A.
Tehermentes
Nincs bejelentett földhasználó a földhivatali nyilvántartásban
Földúton
A tulajdonos tájékoztatása alapján áramközművel rendelkezik

Elhelyezkedés
Gyomaendrőd, Dan-zug.
Helyrajzi száma:
15642
Területe:
807 m2
Megnevezése:
kert
Kat. jöv.:
2,11 AK
Tulajdonos:
Arnold László, 1037 Budapest, Toboz utca 16.2/9.
Bejegyzett jogok, terhek:
Tehermentes
Földhasználó:
Nincs bejelentett földhasználó a földhivatali nyilvántartásban
Megközelítés:
Földúton
Közművek:
Közművel nem rendelkezik
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Ftv.)11. § (2) bekezdés
c) pontja alapján termőföld tulajdonjogát a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat közfoglalkoztatás és
szociális földprogram és településfejlesztés céljára szerezheti meg.
Az ingatlanok ajándékként való elfogadásának előnyei és hátrányai
Előnyök

Hátrányok
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Az Önkormányzat forgalomképes üzleti vagyona
növekszik.
A tulajdonba kerülés ingyenes.

A területek fenntartásának költségei (tisztántartás,
kaszálás, parlagfű mentesítés stb.) az Önkormányzatot
terhelik.
Az önkormányzat javára nem jegyeztethető be az
ingatlan-nyilvántartásba a földhasználat.
Ezen kis alapterületű kerteket az Önkormányzat nem
tudja gazdaságosan művelni, földalapú támogatást nem
tud igényelni.
A területek őrzése művelés esetén külön gondot,
költséget jelent.

A zártkertek ajándékként való elfogadásával gyarapodnak azon 2500 m2 alatti termőföldek állománya, melyek
nehezen vagy gazdaságtalanul hasznosíthatók.
A felajánlás kapcsán Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési
jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdési alapján a
nyilatkozattételi jog Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületét illeti meg.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"A felajánlott zártkertek 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 tisztelettel megköszöni az alábbi magánszemélyek
ingatlan ajándékozási felajánlását, és elfogadja azokat.
1.
Dr. Gyertyánfy Péter, (1147 Budapest, Fűrész utca 95/A.), 15579 hrsz., 1163 m2 területű, kert művelési ágú,
3,04 AK értékű zártkert.
2.
Dr. Erdmann Gyula, 5700 Gyula, Bodoky utca 19/A., 15640 hrsz., 807 m2 területű, kert művelési ágú, 2,11 AK
értékű zártkert.
3.
Arnold László, 1037 Budapest, Toboz utca 16.2/9., 15640 hrsz., 807 m2 területű, kert művelési ágú, 2,11 AK
értékű zártkert.
Az ajándékozással elfogadott ingatlanok hasznosításának célja: településfejlesztés.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a tulajdonszerzéssel kapcsolatos felmerülő ügyvédi és földhivatali eljárási
költségeket vállalja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlanok
ajándékozásához kapcsolódó szükséges jognyilatkozatokat megtegye
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"A felajánlások elutasítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
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szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tisztelettel megköszöni az alábbi magánszemélyek
ajándékozási felajánlást.
1.
Dr. Gyertyánfy Péter, (1147 Budapest, Fűrész utca 95/A.), 15579 hrsz., 1163 m2 területű, kert művelési ágú,
3,04 AK értékű zártkert.
2.
Dr. Erdmann Gyula, 5700 Gyula, Bodoky utca 19/A., 15640 hrsz., 807 m2 területű, kert művelési ágú, 2,11 AK
értékű zártkert.
3.
Arnold László, 1037 Budapest, Toboz utca 16.2/9., 15640 hrsz., 807 m2 területű, kert művelési ágú, 2,11 AK
értékű zártkert.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja ajándékként elfogadni a felajánlott
ingatlanokat.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. október 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi Helyi Közösség a települési kultúra fejlesztéséért
pályázat(CLLD)
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 236/2016. (V. 12.) Gye. Kt. határozatával döntött arról, hogy az Önkormányzat
kezdeményezze a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 7. prioritási tengelye keretében elérhető
Közösségi szinten irányított helyi (városi) fejlesztések (CLLD) megvalósítása érdekében létrejövő helyi
akciócsoportok megalakítását. A pályázat elsősorban a kultúra és a közösségépítés terén tervezhet fejlesztéseket,
ezáltal közvetetten közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítását és elterjesztését szolgálja.
A Helyi Akciócsoport sikeresen megalakult, az Akciócsoport képviselőjévé a tagok Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatalt (továbbiakban: Hivatal) választották, és megbízták a munkaszervezeti feladatok ellátásával
is. Az Akciócsoport sikeres pályázatot nyújtott be a TOP-7.1.1-16-2016-00012 pályázati azonosító számmal
Gyomaendrődi Helyi Közösség a települési kultúra fejlesztéséért címmel. A támogatási szerződés megkötése
megtörtént. Az elnyert támogatás teljes összege 250 millió Ft, amiből 37.500.000 Ft a pályázatot megvalósító
munkaszervezet feladatait finanszírozza, a munkaszervezet dolgozóinak a bérét, járulékát 30 hónapra, a pályázat
előkészítési költségét, valamint a szükséges anyag és szolgáltatási költségeket.A fennmaradó 212.500.000 Ft
pályázati felhívások keretében kerül megpályáztatásra Gyomaendrődön. Az első felhívás várhatóan 2018.
februárjában jelenik meg.
Ennél a pályázatnál az előleg lehívása a többi TOP-os projekttől eltérően működik, mivel a többi esetén 100 %
előleglehívási jogunk van, viszont a Magyar Államkincstár állásfoglalása alapján itt a működési költségek arányos
lehívására van csak lehetőségünk. A pályázat 30 hónapjára tervezett teljes működési költség 37.500.000 Ft, így 6
havonta 7.500.000 Ft támogatási előleget tudunk csak lehívni, ami nincs összhangban a felmerülő költségekkel. Ez
azt eredményezi, hogy a szükségesnél kevesebb forrás fog a Hivatal rendelkezésére állni, így szükségessé válik a
költségek egy részének megelőlegezése. Az előlegként lehívható 7.500.000 Ft-tal szemben az első 6 hónapban
12.490.040 Ft költségünk merül fel, így a 4.990.040 Ft összegű különbözetre a Hivatal költségvetésében nincs
fedezet.
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal azzal a kérelemmel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a
szükséges forrást megelőlegezni szíveskedjék. A pályázat 100 %-ban finanszírozott, viszont a jelenlegi ismereteink
szerint a megelőlegezett költséget, csak a pályázat lezárásakor 2020. április hónap végén fogjuk tudni visszafizetni.
Kérem a Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Gyomaendrődi Helyi Közösség a települési kultúra fejlesztéséért pályázat(CLLD)"
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 TOP-7.1.1-16-2016-00012 pályázati azonosító
számmal Gyomaendrődi Helyi Közösség a települési kultúra fejlesztéséért című pályázat megvalósítása érdekében
megelőlegezi a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal számára a pályázat likviditásához szükséges
4.990.040 Ft-ot. A megelőlegezendő összeg fedezeteként Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő
testülete a 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet TOP és egyéb pályázati saját erő költségvetési sort
(107. sor) jelöli ki. A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal a megelőlegezett 4.990.040 Ft-ot legkésőbb 2020.
április 30 napjáig köteles visszafizetni Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére.
Határidők, felelősök:
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Határidő: 2017. 10. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Dr. Uhrin Anna

41

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

Idényelemzés, a 2017. év turisztikai eredményei (GYÜSZ-TE)
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2017. (I.26.) Gye. Kt. határozatával módosította a
Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesülettel (Továbbiakban GYÜSZ-TE) 2015-ben kötött
együttműködési megállapodást.
A szervezet - a megállapodás II. fejezet 6. pontja értelmében - évente 2 alkalommal beszámolót készít
(idényfelkészülés, idényelemzés), melyet a Képviselő-testület elé terjeszt. A beszámoló jelen előterjesztés része.
A mellékelt anyagban megfogalmazásra került, hogy a GYÜSZTE az önkormányzati intézményekkel szorosabb
kapcsolatot ápol, amire jó példa a 2017 év folyamán közösen megszervezett és sikeres két study tour a Kállai
Ferenc Kulturális Központtal és a Szent Antal Népházzal. A megyei horgászszövetséggel is megkezdődött az
együttműködés, melynek keretében több horgászattal, horgászturizmussal kapcsolatos tevékenység is megvalósult.
A megküldött anyagban a GYÜSZ-TE megfontolásra javasolja, hogy szükség lenne városi turisztikai koncepció
összeállítására, amelyben az önkormányzat meghatározhatná a turisztikai fejlesztések irányvonalát.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően 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
" Idényelemzés, a 2017. év turisztikai eredményei (GYÜSZ-TE) "
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. határozata alapján élő
megállapodás II. fejezet 6. pontja értelmében a GYÜSZ-TE, mint TDM szervezet 2017. októberi szezonelemzéssel
kiegészített beszámolóját elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 10. 26.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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Beszámoló

a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület és a Tourinform Iroda
munkájáról 2017. évben

Készítette: Oláh Réka TDM menedzser
Elfogadva: a közgyűlés 2017. október 10.-én
………………………………………………..
Gera Krisztián, elnök
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Vezetői összefoglaló
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 egyesületünk 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 – Study Tour a víz világnapja alkalmából, pedagógusok számára
2017. március-április – Turisztikai kiállításokon való részvétel (Budapest, Debrecen, Miskolc, Szolnok)
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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Változások az Egyesület életében

2017. május 15-én tartott közgyűlésen az egyesület tagsága a vezetőséget illetően több fontos döntést is meghozott. Az elnökségi tagok számát tizenkettőről hétre csökkentette, illetve a felügyelőbizottság létszámát is csökkentette hét főről, háromra. Ezen a közgyűlésen az korábbi elnökségi tag benyújtotta lemondását, köztük Dr. Glózik
Klára is, aki nem jelöltette magát újra magát. A 2017. május 29-én megtartott közgyűlésen megválasztásra kerültek az egyesület vezetőségi tagjai:
Elnökség:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Felügyelőbizottság:

Gera Krisztián, elnök
Rideg Zoltán, elnökhelyettes
Dobó Anita
Károlyi Mihály
Kovács Péterné
Pájer Sándor
Toldi Balázs

1. Liptay János, FEB elnök
2. Lehóczkiné Timár Irén
3. Tótka Sándor

Emberi erőforrások
A Turisztikai Egyesület (átlagosan) két munkavállalóval dolgozott az év során 1 fő TDM menedzserrel és 1 fő
Tourinform irodavezetővel, akik feleltek a TDM szervezet valamint a Tourinform iroda működéséért az elnök úr
szakmai irányítása alatt.
Egyik munkavállalónkat az Ifjúsági Garancia program keretein belül alkalmazzuk. Ezzel lehetőséget nyújtottunk
fiatal, jól képzett pályakezdőknek elhelyezkedni, nekünk pedig sikerült egy igazán fiatalos és lendületes team-et
összeállítani. A program az egyesület működésének finanszírozásában is nagy segítséget nyújtott.
A nyári szezon alatt (május-augusztus) 1 fő közfoglalkoztatottnak is munkát adtunk, szintén a Foglalkoztatási
Osztály segítségével. Neki segítünk szakmai tapasztalatok megszerzésében, illetve munka világába való belépésében.
A főszezon alatt összesen 2 fő turizmus iránt érdeklődő diáknak adtunk lehetőséget betekinteni a szakmába az
Önkormányzati Diákmunka Program segítségével.
Szakmai tevékenységünk
Szakmai tevékenységünk lefedi a TDM szervezet működtetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a Tourinform
iroda működtetését és az azzal járok feladatokat. Mivel mindkét feladatkört együttesen végzik munkatársaink
ezeket egyben mutatjuk be a következőkben.
Marketing tevékenység
A következő felsorolás az egész éves marketing tevékenységeinket mutatja be:

Marketing tevékenységek bemutatása – 2017. év
Feladat
www.gyomaendre.hu működtetése
www.gyomaendre.hu
facebook oldalának működtetése
Információ- illetve segítség-

Leírás
Gyomaendrőd, mint turisztikai desztináció
bemutatása, turisztikai szolgáltatók bemutatása, rendezvények, aktualitások feltöltése
Rendezvények hirdetése, turisztikai szolgáltatók bemutatása, nyereményjátékok,
programajánló
Beérkező telefonos, e-mailes illetve sze-

Típus / Időzítés
folyamatos online marketing
folyamatos online marketing
folyamatos direkt marke-
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nyújtás a városba érkező
turistáknak
Nemzeti Turisztika Adatbázis
töltése /Tourinform feladat/
Garantált programajánló elkészítése
Facebook kampányok

mélyes kérdések megválaszolása, tájékoztatás
Gyomaendrődön és gyűjtőterületén található minden turisztikai objektum/esemény
adatbázisba történő feltöltése, ellenőrzése
Programok összegyűjtése, kiadvánnyá
(plakát, szórólap) rendezése, feltöltése a
honlapra, nyomtatása, terjesztése
Kampány tervezése, végrehajtása és monitoring mindez a költséghatékonyság
jegyében

Országos turisztikai szakoldalon való kampány

Marketing kampány kidolgozása, végrehajtása, majd monitoring

Információ nyújtása városi
rendezvényeken Tourinform
kitelepülés formájában

Információnyújtás Gyomaendrőd és környéke látnivalóról, kiadványok terjesztése

Megyei és Országos szintű
kiadványokban közreműködés

Országos, régiós, megyei kiadványokban
történő közreműködés információszolgáltatással

tin
folyamatos (versenysemleges) online marketing
minden szezon elején
offline / online marketing
folyamatos online marketing (folyamatban Disznótors és Böllérpálinka
Verseny kampánya)
anyagi forrás esetén
(legutóbb 2016. szeptember)
Felmerülő igény esetén
direkt marketing (legutóbb Sajt és Túrófesztiválon)
folyamatos marketing
(legutóbb MTÜ kempingtérkép aktualizálás)

Az Önkormányzat által nyújtott 1,5 millió forintot az alábbi táblázatban foglaltak alapján szeretnénk elszámolni:
Összeg (br.)
e Ft
25
85
300

megvalósult
megvalósult
megvalósult

Kandász Travel hirdetés hozzájárulás
Körös Pecsétgyűjtő bélyegzők
Körös Pecsétgyűjtő nyomda
Fotópályázat
Tanulmányút pedagógusoknak (március) - buszbérlés
Tanulmányút pedagógusoknak (március) - résztvevők étkezése,
csomag
Sajt és Túrófesztivál hirdetése a programturizmus.hu-n

190
41
41
40
29
28

megvalósult
megvalósult
megvalósult
megvalósult
megvalósult
megvalósult

19

megvalósult

Honlap éves fenntartása
Szolnoki Utazás Kiállítás -pult
Szolnoki Utazás Kiállítás - szállás, étkezés
Szolnoki Utazás Kiállítás - utazás
Debreceni Utazás kiállítás -Marketing hozzájárulás
Debreceni utazás kiállítás - úti ktg
Miskolci Utazás kiállítás - marketing hozzájárulás
Vidékjáró - Kirándul az osztály hirdetés 2017/2018 tanévben

229
38
16
10
10
11
10
127

megvalósult
megvalósult
megvalósult
megvalósult
megvalósult
megvalósult
megvalósult
megvalósítás alatt

Országos Városmarketing Verseny nevezés

100

megvalósult

Tevékenység
Grafikai tervezés – Programajánló kiadvány
Programajánló plakát nyomda ktg
Horgászati szakértő által összeállított anyag weboldalra, kiadványba

Státusz
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Sörpadbérlés Sajt és Túrófesztivál (leírás a keretből)
Sörpadbérlés Bogrács Napja (leírás a keretből)
Színpadbérlés Cibere Gyereknap (leírás a keretből)
Színpadbérlés Halfőző verseny (leírás a keretből)
Színpadbérlés Főtéri Sokadalom (leírás a keretből)

36
36
50
50
50

ÖSSZESEN

1 571

megvalósult
megvalósult
megvalósult
megvalósult
megvalósult

Termékfejlesztés
A gyomaendre.hu illetve a Gyoma Endre facebook-os oldalunk folyamatos frissítésével, aktualizálásával egyre
több emberhez juttatjuk el programjainkat illetve Gyomaendrőd közelében lévő programokat az érdeklődőknek.
Az online marketig természetesen nemcsak szezonális feladat, egész év folyamán végezzük.
Az irodában a szezon elején ismét elkészítettük az éves programajánlónkat, garantált programokkal, melyet plakát és szórólap formájában terjesztettünk. Eljutattunk belőle a környező települések Tourinform irodáiban, illetve
a helyi turizmusban érdekelt és érintett intézményekbe. A garantált programok összegyűjtésével segítettük a
szolgáltatókat a programlehetőségek hirdetésével, ajánlásával, illetve a turisták kényelmét is segítette.
A 16 holtágunknak köszönhetően a horgászat is népszerű az ide érkezők számára. Irodánk az állami turista horgászjegy megszerzésében nyújtott segítséget az eszközök (internet, nyomatató) biztosításával és tájékoztatással, ezzel növelve a horgászturisták kényelmét.
Júniusra elkészült horgászati szakértő bevonásával egy olyan horgászatot bemutató anyag, amely teljes képet
nyújt a Hármas- Körösről és 16 gyomaendrődi holtágáról. Az anyag elérhető teljes terjedelmében a honlapunkon:
www.gyomaendre.hu/horgaszat
Ajándéktárgyaink kínálata bővült a szezon során, és szép számmal eladásra is kerültek. Legnépszerűbb a hűtő
mágnes és a kulcstartó volt, melyeken Gyomaendrőd jelképes helyei láthatóak. Továbbá bővítettük fotóanyagunkat is, városi képekkel.
Információ szolgáltatás - Tourinform iroda üzemeltetése
Elöljáróban még működési helyeinkről és nyitva tartásunkról a könnyebb érthetőség kedvéért:
Körös Látogatóközpont (Jókai u. 6.) Infopont: szept 1. – ápr. 30 között
Nyitva: hétköznap 8:00 és 16:00 között.
Tourinform iroda (Liget fürdő pénztárral szemben): május 1 és szeptember 30. között
Nyitva: H-P 9:00 -17:00 és Szo: 10:00 -16:00, valamint Vas (júl 1 - aug31) 10:00 -16:00
A téli és kora tavaszi feladat a helyi idősek segítése az Erzsébet programban való regisztrálásában és szállásfoglalásban. A program idén a tavalyinál is népszerűbb volt, viszont idén kevesebb pályázó nyert. A programot értékelve elmondhatjuk, hogy a program az irodai kapacitásait idén nagy mértékben lekötötte.
A Tourinform iroda kitelepüléssel nyitotta a munkáját, a XIX. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztiválon vettünk részt. Békés megyét és Gyomaendrődöt népszerűsítettük a rendezvényen. A rendezvényt továbbá
segítettük a saját honlapunkon, facebook oldalunkon illetve a programturizmus.hu oldalon való megjelenéssel.
A Tourinform iroda működését a Liget fürdő pénztárral szemben, ahogy feljebb is említettük 2017. május elsején
kezdte meg. A szezon során (május 1 –szeptember 10.) összesen 1042 személyes megkeresésünk volt, 188
telefonos és 95 e-mail-es.
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Tourinform Gyomaendrőd iroda statisztika (május 1 és szeptember 10 között)
Megkeresés típusa
Megkeresések száma (db)-2016 év
Megkeresések száma -2017 év
Telefonos
149
188
E-mail
51
95
Személyes
789
1042
Összesen
989
1325
A Tourinform iroda a Magyar Turisztika Ügynökséggel kötött névhasználati szerződés értelmében a következő
feladatokat látja el az iroda:
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 számára a 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, Dél-Alföldi Regionális Marketingigazgatóság)
- 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 MT Zrt. által szervezett továbbképzéseken, konzultációkon, tréningeken, valamint az
országos Tourinform találkozókon
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- 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
A Magyar Turisztikai Ügynökség a fenti feladatokat, valamint a névhasználati szerződés betartását több módszerrel is ellenőrizte, így a szezon során volt telefonos és személyes ellenőrzés valamint mystery shopping (telefonon, e-mailben és személyesen több alkalommal és nyelven) is, melyeken az iroda mindig megfelelt.
Kiemelném a feladatok közül a Nemzeti Turisztikai Adatbázis (röviden: NETA) feltöltését, mellyel az iroda adatgyűjtő területe1 felkerül az www.itthon.hu2 turisztikai honlapra és ezzel a magyarországi turizmus térképére. Ide
versenysemleges módon minden turisztikai szolgáltató illetve esemény feltöltésre kerül. (függetlenül attól, hogy
tagja-e a TDM szervezetnek)
Kiemelendő továbbá, hogy az ide érkezőket nem csak magyar, hanem angol és német nyelveken is kiszolgáljuk,
segítve ezzel a külföldiek boldogulását.
A szezon folyamán több alkalommal megkerestek minket személyesen illetve telefonon keresztül, hogy segítséget kérjenek a megfelelő szállásfoglaláshoz.
Monitoring
A szezon során folyamatosan monitoring tevékenységet végeztünk. Három fő turizmus iránt érdeklődő diák, az
önkormányzati diákmunka program keretein belül, a főszezon folyamán júliusban illetve augusztusban az általunk
összeállított vendégelégedettségi kérdőívekkel mérték fel a Gyomaendrődre érkező turisták véleményét, valamint
prospektusokat osztottak szét a vendégek között, irodánk, illetve programjaink népszerűsítése érdekében. A
kérdőívezés a Liget Fürdő területén zajlott. Összesen 151 kitöltést sikerült összegyűjteniük, amit a későbbiekben
összesítettünk és levontuk a következtetéseket, ami a jövőt illetően hasznos lehet a város fejlődése, megítélése
érdekében.
A következő részben a fent említett vendégelégedettségi kérdőív illetve a KSH és az Önkormányzati Adóosztály
adatai alapján értékeljük ki a szezont.
Szezonelemzés – statisztikák-monitoring
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 tartózkodásokra, 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, az ezt követő évben (2016) sem állt meg a csökkenés. A 2017 I féléves
adatok alapján az ÁTI kereskedelmi szálláshelyeken 2,2 éjszaka volt, ami az országos érték alatt van.

1
2

Tourinform Gyomaendrőd adatgyűjtő területe: Gyomaendrőd, Mezőberény, Hunya, Köröstarcsa, Csárdaszállás
Magyarország hivatalos turisztikai honlapja - MTÜ által működtetett
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1. tábla: Kereskedelmi szálláshelyek3 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
2,3
Dél – Alföld
345 921
802 198
2,3
2017. év
jan.- jún
Békés –megye
113 369
277 038
2,4
Gyomaendrőd
2 962
6 528
2,2
Adatok forrás: KSH tájékoztatási adatbázis, táblázat saját szerkesztés
2. tábla: Üzleti célú egyéb (korábban magán-) szálláshelyek vendégforgalma 2012 – 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
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
3
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Magyarország
Dél – Alföld
Békés –megye
Gyomaendrőd
Magyarország
Dél – Alföld
Békés –megye
Gyomaendrőd

2015. év

2016. év

1 661 262 (+21,8 %)
5 361 501 (+19,7 %)
3,2
122 550 (+10,5 %)
372 011 (+23,8 %)
3,0
41 254 (-0,04 %)
153 072 (+16,4 %)
3,7
3 677 (+8,6 %)
13 610 (9,1 %)
3,7
1 920 591 (+15,6 %)
6 443 088 (+20,1%)
3,3
149 089 (+21,6 %)
422 965 (11,3 %)
2,8
51 994 (+ 26,0 %)
165 143 (+7,8 %)
3,1
2 812 (-22,5 %)
10 529 (- 22,6 %)
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 %-al (vendégek és vendégéjszakák számában is) megfejelni, viszont a tavalyi évben mélyrepülésnek indultak a számok, 22, 5 %-os csökkenés tapasztalható.
A tavalyi év magánszálláshelyek tekintetében mélypontnak tekinthető, vendégek és vendégéjszakák számában is
visszaesések tapasztalhatók. (A számok a 2013-as évi adatokhoz hasonlóak.)
Az átlagos tartózkodási idő 3,7 nap (2017), ami jóval magasabb érték, mint kereskedelmi szálláshelyek esetében.
Kapacitás (KSH)
Üzleti célú egyéb (korábban magán) szálláshelyek kapacitása a következőképpen alakult a 2016. évben. A
városban a KSH adatai alapján összesen 94 fő vendéglátó rendelkezett, összesen 235 db kiadó szobával és
558 db férőhellyel. Ez a előző évhez képest a vendéglátók számában 9,3 %-os, a szobák számában 3 %-os, a
férőhelyek számában pedig 2,7%-os emelkedést jelent. A kihasználtságról nincsenek KSH által publikált adatok,
de meglévő adatokat alapul véve ez az arány olyan 6,9 %4 lehetett a tavalyi évben. Ebből az adatból is látszik a
nagyon erős szezonalitás, de itt mindenképpen figyelembe kell venni a szürkegazdaságot is.
Kereskedelmi szálláshelyek kapacitása a legfrissebb (2017 július) KSH adatok alapján: összesen 15 db egység rendelkezik összesen 163 db kiadható szobával és 1271 db férőhellyel, ebből mindössze 227 db férőhely
találgató szálloda típusú5 egységben. Ez a 12 hónappal, korábbi adatokkal szinte teljesen megegyezik. Az éves
kihasználtsági adatok tavalyi évben 2,6 %-os csökkenést mutattak, ami alapján a 2014-es 7,5%os emelkedés
után annyit tesz, hogy a szálláshelyek nem tudták folytatni a nagymértékű emelkedést. Az adatok részletesen a
lenti diagramban olvashatóak.
Fontos megjegyezni, hogy a kereskedelmi szálláshelyeken található kapacitás csak kisebb része található szálloda típusú egységben, összesen 97 szoba és 227 db férőhely (KSH 2017. július). Gyomaendrőd helyzete így
különlegesnek mondható, hiszen itt a legtöbb szálláshelynél helyi emberek vendégszeretet élvezhetik az idelátogató turisták. Adatgyűjtés szempontjából azonban hátrányos mivel a KSH nem publikál adatokat havi bontásban
az üzleti típusú magánszálláshelyekről. Minden szempontból megnő a helyi összefogás jelentősége, a rengeteg
kisebb szolgáltató összefogása nagy és fontos feladat. A TDM szervezet feladata itt tehát kiemelkedő fontosságú, melyben fontos partnerünk a helyi Önkormányzat.
Idegenforgalmi adó bevételek
3. tábla: Vendégéjszakák és IFA bevételek alakulása Gyomaendrődön (2015-2016)
Hónap

2015. év
Vendégéjszaka (éj)

IFA (ft)

mentes

köteles

Január

116

292

408

Február

307

391

698

4
5

2016. év

összesen

bevallott

Vendégéjszaka (éj)

IFA (ft)

mentes

köteles

összesen

bevallott

102 200

173

332

505

116 200

136 850

140

486

626

170 100

Számítás alapja: összes kiadható férőhely és vendégéjszakák száma – KSH 2015. évi adatok alapján
szálloda vagy panzió
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Március

307

677

984

236 950

459

529

988

185 150

Április

253

702

955

245 700

282

548

830

191 800

Május

851

1 502

2 353

525 700

1508

1019

2527

356 650

Június

1 625

1 974

3 599

690 900

2590

1656

4246

579 600

Július

4 261

5 576

9 837

1 951 600

4471

3885

8356

1 359 750

Augusztus

3 496

6 109

9 605

2 138 150

2348

5212

7560

1 824 200

Szeptember

687

1 152

1 839

403 200

491

822

1313

287 700

Október

235

739

974

258 650

258

678

936

237 300

November

196

529

725

185 150

147

565

712

197 750

December

224

623

847

218 050

Összesen

12 558

20 266

32 824

7 093 100

166
13 033

391
16 123

557
29 156

136 850
5 643 050

Adatok forrás: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Adóosztálya, táblázat saját szerkesztés
4. tábla: Vendégéjszakák és IFA bevételek alakulása Gyomaendrődön (2017. január –augusztus)
2017. év

Összesen

1. hó
181 300

2. hó
120 300

3. hó
386 450

4. hó
115 100

5. hó
422 100

6. hó
462 170

7. hó
920 100

8. hó
2 055 150

204

166

258

526

720

2 047

3 239

2 889

összes véj (db)

474

403

722

1 306

1 909

5 849

11 235

11 803

37 219

adóköteles véj (db)

322

398

549

1 188

1 540

2 760

7 062

22 750

112 700

139 300

192 150

415 800

539 000

966 000

152

5

173

118

369

3 089

6 475
2 266
250
4 760

befizetések (Ft)
vendégek száma
(db)

bevallott (Ft)
mentes véj (db)

2 471 700
4 741

7 794 122
11 400

7 102 900
14 469

Adatok forrás: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Adóosztálya, táblázat saját szerkesztés
Az idegenforgalmi adóbevételek (röviden és a továbbiakban IFA) 2017. év első nyolc hónapjában összességében, sokkal jobban alakultak, mint az előző év hasonló időszakában. 2016 első nyolc hónapjához képest, csaknem 45%-os emelkedés tapasztalható a vendégéjszakák számában, amely többek között a fokozott IFA ellenőrzéseknek köszönhető.
Az IFA bevételeknél láthatjuk, hogy június – július hónapokban mindkét évben az IFA -mentes6 éjszakák száma
megközelítette az IFA-köteles éjszakák számát. Ez az adat is jól mutatja az ifjúsági turizmus jelentőségét a
desztinációban.
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 (94%) idén is belföldi turista volt, a legtöbben pest megyéből
(12,58%) illetve az alföldi megyékből érkeztek (31,13%)
 Kivel érkeztek? A megkérdezettek több, mint fele (63,5%) családdal, negyedük (25,1%) háztárssal, élettárssal tizedük (9,53%) pedig barátokkal érkezett. Elenyésző ( 0,66 %) volt az egyedül illetve munkatársakkal érkezők száma.
 Mivel érkeztek? A legtöbben (89 %) személygépkocsival, ezt a vonat (5%), majd a busz követte (3%).

IFA fizetés alól mentesül 18 év alatti vagy 70 év feletti állampolgár (további mentességet a 1990. évi C. törvény 31§ szabályozza)
6
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 Látogatások száma és hossza: A látogatók egy ötöde (17,5 %) volt az aki a először járt a településen, a
többiek legalább másodjára (81%) voltak itt. A látogatás hosszát illetően: ötödük jött egy napra, 2-3 napra 21%, 4-5 napra 11 %; 6 napnál hosszabb időre pedig 34 %!
 Honnan hallottak rólunk? Az ismerősöktől, barátoktól lehetőséget jelölték meg a legtöbben (64,9%), ezt
követte az internet (10%) és a tévé és rádióból meglepően kevesen hallottak rólunk.
 Legnépszerűbb programok: Rendezvény közül a Bogártalálkozó, programajánlatok közül pedig a Liget
Fürdőt említik a legtöbbször.
 Költés: A válaszadók majdnem fele (40,4%) kevesebbet költ 50 000 Ft-nál fejenként egy nyaralás során,
majdnem ugyanennyien (38,4%) 50 000 és 100 000 Ft között költenek, 11% pedig 100 000 Ft felett költ
saját bevallása alapján.
 A legtöbben (96%) ajánlanák Gyomaendrődöt másoknak és szívesen visszatérnének (93%).

Bevételek
Működési költségeinket az Önkormányzat által nyújtott támogatásból és (foglalkozatás terén) pályázati pénzekből
finanszíroztuk. Értékesítésből számárazó bevételünk a Tourinform irodában eladatott ajándéktárgyakból, jegyek
jutalékából és a fesztiválszínpadunk és sörpadjaink kiadásából származott. Ezen túl bevételek a tagdíjakból és
marketing hozzájárulásokból származtak még.
A táblázat jól mutatja, hogy teljesítettük az Önkormányzattal kötött Együttműködési szerződésben vállaltakat és
bevételeink 70%-át nem haladja meg az Önkormányzat által nyújtott anyagi támogatás. Számszerűsítve 2017.
évben Önkormányzati bevételek arány 59,02 %, saját bevételek aránya: 40,98 %. Ez az arány az első kilenc
hónapra vonatkozik, és valószínűleg csökkeni fog az Önkormányzati bevételek aránya, mert Önkormányzati
bevételre már nem számítunk, viszont a saját bevételeink az év végéig növekedni fognak.
Részletesen:
- 1. számú melléklet: GYÜSZ-TE bevételeinek összetétele
Feladatterv 2018. évre
Marketing és feladattervünket összehangoltuk jelen feladattervvel, ebből adódnak az átfedések.
Célok 2018. évre













Vendégéjszakák és vendégérkezések számának növelése, ez által IFA bevételek növelése. Legalább 5 %-os növekedés a belföldi és 2 % növekedés a Romániai piacon
Turistaköltések növelése,
Termékfejlesztés - Garantált programok számának növelése, meglévők minőségének emelése (törekvés az élményközpontúságra, interaktivitásra)
Gyomaendrőd, mint turisztikai márka kiépítésének folytatása, erősítése
Marketing tevékenység összehangolása a város intézményei és az egyesület között a költséghatékonyág jegyében
Gyomaendrőd marketing kommunikációjának egységesítése, egységes arculat használása. Ezáltal
a városmárkázás folyatatása.
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
Szemléletformálás, oktatás
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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
helyi és térségi médiumokban

50

300

13

december

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

50

Összegzés
Összességében elmondhatjuk, hogy jó szezont zártunk, fontos tapasztalatokkal lettünk gazdagabbak. Az általunk
végezett marketingtevékenységből nem csak az egyesület tagjai profitáltak, hanem a város összes turisztikai
szolgáltatója, illetve hozzájárultunk a városmarketinghez építve ezzel Gyomaendrőd imázsát. Munkánkat a jövőben is hasonló odaadással és szakmaisággal fogjuk végezni.
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Megnevezés
Műkődési hozzájárulás (Önkormányzat)
Marketingkeret (Önkormányzat)
Disznótoros és Böllérpálinka Verseny
Támogatása (Önkormányzat)
Rendezvényszervezés bevétel (színpad és
technikai eszközök bérbe adása)
Tourinform iroda bevétele
Egyéb bevételek, hozzájárulások (tagdíj,
marketing hozzájárulás)
Közfoglalkoztatás (Békés megyei
Kormányhivatal)
Ifjúsági Garancia program (Békés megyei
kormányhivatal)

Önkormányzati bevételek aránya (2017. szeptember 30-ig)
Megvalósult szept. 30-ig Megvalósul dec 31-ig
Összesen
Típus
2 997 000 Ft
1 003 000 Ft
4 000 000 Ft Önkormányzati
- Ft
1 500 000 Ft
1 500 000 Ft Önkormányzati
400 000 Ft

463 200 Ft Saját
1 147 820 Ft Saját

306 800 Ft

306 800 Ft saját

488 839 Ft

488 839 Ft Egyéb támogatás
519 176 Ft

40,98%

1 239 738 Ft Egyéb támogatás

NEA KK Szakmai pályázat (EMMI)

300 000 Ft

300 000 Ft Egyéb támogatás

NEA KK Működési pályázat (EMMI)

150 000 Ft

150 000 Ft Egyéb támogatás
9 996 397 Ft

ÖSSZESEN

59,02%

400 000 Ft Önkormányzati

463 200 Ft
1 147 820 Ft

720 562 Ft

Arány

100,00%

Marketing tevékenység elszámolás (keret 1,5 millió)
Tevkenység
Grafikai tervezés
Programajánló plakát nyomda ktg
Horgászati szakértő által összeállított anyag weboldalra,
kiaványba
Kandász Travel hirdetés hozzájárulás
Körös Pecsétgyűjtő bélyegzők
Körös Pecsétgyűjtő nyomda
Fotópályázat
Study Tour - buszbérlés
Study Tour - résztvevők étkezése
Sajt és Túrófesztivál hirdetése a programturizmus.hu-n
Honlap éves fenntartása
Szolnoki Utazás Kiállítás -pult
Szolnoki Utazás Kiállítás - szállás, étkezés
Szolnoki Utazás Kiállítás - utazás
Debreceni Utazás kiállítás -Marketing hozzájárulás
Debreceni utazás kiállítás - úti ktg
Miskolci Utazás kiállítás - marketing hozzájárulás
Vidékjáró - Kirándul az osztály hirdetés 2017/2018 tanévben
Országos Városmarketing Verseny nevezés
Sörpadbérlés Sajt és Túrófesztivál (leírás a keretből)
Sörpadbérlés Bogrács Napja (leírás a keretből)
Színpadbérlés Cibere Gyereknep (leírás a keretből)
Színpadbérlés Halfőző Verseny (leírás a keretből)
Színpadbérlés Főtéri Sokadalom (leírás a keretből)
ÖSSZESEN

KTG br.
25 000 Ft
84 817 Ft
300 000 Ft
190 500 Ft
41 008 Ft
41 180 Ft
40 000 Ft
29 000 Ft
28 758 Ft
19 050 Ft
228 600 Ft
38 100 Ft
16 500 Ft
9 875 Ft
10 000 Ft
11 986 Ft
10 000 Ft
127 000 Ft
100 000 Ft
36 000 Ft
36 000 Ft
50 000 Ft
50 000 Ft
50 000 Ft
1 523 374 Ft

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

Bíráló Bizottságok kijelölése TOP projektekhez
Kürtiné Erdősi Klára, Pardi László, 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 folyamatban lévő TOP projektjei megvalósításához közbeszerzési
eljárások lefolytatása szükséges. A közbeszerzési jogi szakértő és felelős akkreditált szakértő kiválasztására
mindhárom projekt esetében a Beszerzési szabályzatnak megfelelően már sor került. A Közbeszerzési
Szabályzatunk (169/2016. (III.31.) Gye. Kt.) 4. pontja alapján a projektben eljáró Bíráló Bizottság tagjait szükséges
kiválasztani.
Az egyes projektekben az alábbi, közbeszerzéssel érintett tevékenységek szerepelnek.

Ssz
1

2

3

Projekt azonosítószáma és címe
TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00012
Belterületi vízrendezés IX. ütem
Gyomaendrődön
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00017
Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal komplex
energetikai felújítása
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004
Gyomaendrőd endrődi városrész
központjának rehabilitációja

Közbeszerzési rész
Nettó becsült
Tevékenység
megnevezése
érték (Ft)
Belvízrendezés IX. ütem
Gyomaendrődön terület
építési beruházás 170 695 553
előkészítés és kivitelezés
munkálatai
Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal komplex
építési beruházás 125 764 652
energetikai felújítása
Hősök tere rehabilitációja,
tornacsarnok épületének
átalakítása
kereskedelmi/szolgáltató térré
gazdaságélénkítő céllal

építési beruházás

135 812 020

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának hatályos közbeszerzési szabályzata szerint fenti közbeszerzési eljárások
során a döntés meghozatala a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
hatáskörében tartozik. Azonban a Bíráló Bizottságot ebben az esetben is a Képviselő-testület választja meg.
A Bíráló Bizottság legalább 3 tagú és tagjainak rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési,
jogi, pénzügyi és műszaki szakértelemmel. Nem lehet a Bíráló Bizottság tagja olyan személy, aki a közbeszerzési
eljárást lezáró döntés meghozatalában részt vesz.
Fentiekre tekintettel a Bíráló Bizottság tagjaira a következő javaslatot tesszük:
1. TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem Gyomaendrődön
Közbeszerzési és jogi szakértelem: dr. Solymos Márton Lajos és dr. Baji Bonita (beszerzési eljárásban nyertes
ajánlattevő)
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Tóthné Gál Julianna pénzügyi vezető
Műszaki szakértelem biztosítására: Pardi László szakmai vezető
2. TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00017 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati komplex energetikai felújítása
Közbeszerzési és jogi szakértelem: dr. Solymos Márton Lajos és dr. Baji Bonita (beszerzési eljárásban nyertes
ajánlattevő)
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Kocsisné Takács Gabriella pénzügyi vezető
Műszaki szakértelem biztosítására: dr. Medveczki Teréz szakmai vezető
3. TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004 Gyomaendrőd endrődi városrész központjának rehabilitációja
Közbeszerzési és jogi szakértelem: dr. Solymos Márton Lajos és dr. Baji Bonita (beszerzési eljárásban nyertes
ajánlattevő)
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Pénzügyi szakértelem biztosítására: Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi vezető
Műszaki szakértelem biztosítására: Jenei Bettina szakmai vezető
A Bíráló Bizottság ülésein tanácskozási joggal részt vesz a projektben alkalmazott műszaki ellenőr is.
A Bíráló Bizottságok létrehozása mellett a közbeszerzési terv módosítása is szükséges.
A 153/2017. (III. 30.) Gye. Kt. határozattal jóváhagyott tervet az alábbi 7), 8), és 9) ponttal kell kiegészíteni.
7)
1.
Közbeszerzési eljárás tárgya
Építési beruházás
TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00012
2.
Beszerzés megnevezése
Belterületi vízrendezés IX. ütem Gyomaendrődön
3.
Eljárás rendje
Nemzeti
4.
Eljárás típusa
Kbt. 115. § szerint
5.
Beszerzés becsült értéke
170.695.553.- Ft
6.
Fedezet
Területfejlesztési Operatív Program
7.
Eljárás tervezett időpontja
2017. II. félév
8.
Beszerzés tervezett teljesítési ideje
2018. március - december
8)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

Beszerzés megnevezése

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

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

9)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

Beszerzés megnevezése

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

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

Építési beruházás
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00017
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
komplex energetikai felújítása
Nemzeti
Kbt. 115. § szerint
125.764.652.- Ft
Területfejlesztési Operatív Program
2017. II. félév
2018. március - december
Építési beruházás
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004
Gyomaendrőd endrődi városrész központjának
rehabilitációja
Nemzeti
Kbt. 115. § szerint
135.812.020.- Ft
Területfejlesztési Operatív Program
2017. II. félév
2018. március - december

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Bíráló Bizottság kijelölésére vonatkozó javaslatot tekintsék át és
véleményezzék!
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"Bíráló Bizottságok kijelölése TOP projektekhez (belvíz)"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00012 számú, Belterületi
vízrendezés IX. ütem Gyomaendrődön című projekttel kapcsolatban a Bíráló Bizottság tagjait az alábbiak szerint
határozza meg:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: dr. Solymos Márton Lajos
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Tóthné Gál Julianna pénzügyi vezető
Műszaki szakértelem biztosítására: Pardi László szakmai vezető
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 10. 26.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Bíráló Bizottságok kijelölése TOP projektekhez (hivatal)"
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 TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00017 számú, Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatal komplex energetikai felújítása című projekttel kapcsolatban a Bíráló Bizottság tagjait
az alábbiak szerint határozza meg:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: dr. Solymos Márton Lajos
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Kocsisné Takács Gabriella pénzügyi vezető
Műszaki szakértelem biztosítására: dr. Medveczki Teréz szakmai vezető
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 10. 26.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
3. döntési javaslat
"Bíráló Bizottságok kijelölése TOP projektekhez (Hősök tere)"
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 TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004 számú, Gyomaendrőd
endrődi városrész központjának rehabilitációja című projekttel kapcsolatban a Bíráló Bizottság tagjait az alábbiak
szerint határozza meg:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: dr. Solymos Márton Lajos
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi vezető
Műszaki szakértelem biztosítására: Jenei Bettina szakmai vezető
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 10. 26.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
4. döntési javaslat
"Közbeszerzési Terv 2. sz. módosítása"
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 jóváhagyja a 2017. évi Közbeszerzési Terv 2. sz.
módosítását - a módosítással egységes szerkezetbe foglalva - az alábbiak szerint:
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2017. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV
2. sz. módosítás
- módosítással egységes szerkezetben (módosítva a ...../2017. (... ....) Gye. Kt. határozattal)
Intézmény: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Érintett költségvetési év: 2017.
1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

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

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

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

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

4)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

Beszerzés megnevezése

3.
4.

Eljárás rendje
Eljárás típusa

5.

Beszerzés becsült értéke

6.

Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

5)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

Beszerzés megnevezése

Építési beruházás
Belterületi útkarbantartás és útépítés
Nemzeti
Kbt. 115. § szerint
48.000.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2017. I. félév
2017. május - november
Szolgáltatás megrendelés
Szúnyoggyérítési szolgáltatások a Körös-völgyi
Konzorcium tagtelepülései részére – 2017.
(Tagtelepülések meghatalmazásával, tagtelepülések
nevében eljáró gesztor Gyomaendrőd Város
Önkormányzata)
Nemzeti
Kbt. 113. § szerint
32.000.000.- Ft
(10 Tagtelepülés összesen, ebből Gyomaendrőd
része: 5.500.000.- Ft)
Tagtelepülésenként költségvetési rendeletben
biztosítva
2017. I. negyedév
2017.04.15.-2017.12.31.
Árubeszerzés
Közfoglalkoztatással és zöldterület kezeléssel
kapcsolatos célgépek, gépjármű beszerzése
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3.
4.
5.

Eljárás rendje
Eljárás típusa
Beszerzés becsült értéke

6.

Fedezet

7.
8.

Eljárás tervezett időpontja
Beszerzés tervezett teljesítési ideje

6)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

Beszerzés megnevezése

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

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

7)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

Beszerzés megnevezése

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

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

8)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

Beszerzés megnevezése

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

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

9)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

Beszerzés megnevezése

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

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

Nemzeti
Kbt. 113. § szerint
32.000.000.- Ft
BM támogatás és költségvetési rendeletben
biztosítva
2017. I. félév
2017. április-december
Anyagbeszerzés
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának beton
alapanyag beszerzése 2017
Nemzeti
Kbt. 113. § szerint
6.299.000.- Ft
Költségvetési rendeletben biztosítva
2017. II. félév
2017. augusztus-december
Építési beruházás
TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00012
Belterületi vízrendezés IX. ütem Gyomaendrődön
Nemzeti
Kbt. 115. § szerint
170.695.553.- Ft
Területfejlesztési Operatív Program
2017. II. félév
2018.március - december
Építési beruházás
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00017
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
komplex energetikai felújítása
Nemzeti
Kbt. 115. § szerint
125.764.652.- Ft
Területfejlesztési Operatív Program
2017. II. félév
2018.március - december
Építési beruházás
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004
Gyomaendrőd endrődi városrész központjának
rehabilitációja
Nemzeti
Kbt. 115. § szerint
135.812.020.- Ft
Területfejlesztési Operatív Program
2017. II. félév
2018.március - december

A 2017. évi közbeszerzési tervet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 153/2017. (III. 30.)
Gye. Kt számú határozatával jóváhagyta.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
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Hivatali felelős: Pardi László
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. október 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Pályázat benyújtása a KAB-KEF-17-A/B/C kódszámú Kábítószerügyi
Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Pál Jánosné a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője, mint a Helyi Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum működtetője megkereste az Önkormányzatot, hogy szíveskedjen hozzájárulni Kábítószerügyi Egyeztető
Fórumok működésére kiírt pályázat benyújtásához.
Az emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság KAB-KEF17-A/B/C kódszámú Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működtetési feltételeinek biztosítására írt ki pályázatot
melynek célja: A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok a helyi igényekre reagáló szakmai tevékenységek
előmozdítása, a már működő vagy új/újjá alakuló KEF-ek folyamatos működésének támogatása, a koordinációs
feladatok biztosítása valamint a hely drogpolitikai célkitűzésekhez kapcsolódó programok támogatása.
Igényelhető támogatás „A” kategóriában legalább 500.000,-Ft legfeljebb 1.000.000,-Ft, a pályázó által kötelezően
biztosítandó önrész mértéke 10%.
Az intézmény elkezdte a projekt tervezését. A támogatás elnyerése esetén a megvalósításhoz maximum 100.000,-Ft
önerő biztosítását kérné az intézmény.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 12. éjfél
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, döntésének meghozatalára.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Pályázat benyújtása a KAB-KEF-17-A/B/C kódszámú Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek
biztosítására"
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 engedélyezi a Gyomaendrődi Család- és
Gyermekjóléti Központnak, hogy pályázatot nyújtson be a KAB-KEF-17-A/B/C kódszámú Kábítószerügyi Egyeztetési
Fórumok működtetési feltételeire, mely önerejéhez maximum 100.000,-Ft támogatást biztosít a 2016. évi szabad
maradvány terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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14. napirendi pont
BEJELENTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2017. október 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Bejelentés
Dr. Uhrin Anna jegyző
Toldi Balázs polgármester

49

