Gyomaendrőd Város Polgármestere
5500 Gyomaendrőd, Selyem út. 124.
Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288
Web site: www.gyomaendrod.hu
e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu

MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel
meghívja Önt a Képviselő-testület

2017. november 30-án 14.00 órakor
kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.




Napirend:
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi ellenőrzési terve
2. Városi Egészségügyi Intézmény Laboratóriumának működtetése
3. Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának
módosítása
4. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi támogatására
beérkezett pályázatok elbírálása
5. XIX. Nemzetközi Halfőző Verseny beszámolója
6. Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2017. 1-9. hónap beszámolója
7. A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2017. első félévi gazdasági beszámolója
8. A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. 1-9.
hónap gazdálkodási beszámolója és 2018. évi üzleti terve
9. A Gyomaendrődi Földkezelő Kft. gazdálkodási beszámolója 2017. október
31. fordulónappal, valamint a 2017.11.01–től 2018.10.31-ig tartó termelési
év üzleti terve
10. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2017. 1-9. hónap beszámolója
11. A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2017. 1-9. hónap beszámolója

A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk
főmenüből
nyíló,
Önkormányzat

Testületi
ülések

Előterjesztések
menüpontban.
http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek
Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés
előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

12. Járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogramok kérelmeinek
benyújtása
13. Pályázati felhívás első világháborús emlékmű felújítására
14. Pályázati felhívás az első világháború emlékére rendezett kulturális
programok megtartására
15. A 2.500 m2 alatti termőföldek és egyéb területek hasznosítása
16. Önkormányzati tulajdonba került ingatlanok
17. Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek és területek
bérleti díjai
18. Állattartó telep működtetésének megszüntetése
19. Mezőőri és közterület felügyelői beszámoló, mezőőri járulék
előirányzatának teljesülése
20. Forgalmi rend változás a Móra Ferenc utcában
21. Döntés illetményalap megállapításáról
22. A 497/2017.(X.26.) Gye. Kt. határozat módosítása
23. Bejelentések
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. § (2) bekezdés a)
és b) pontja alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen kerül sor

24. Határ Győző Városi Könyvtár intézményvezetőjének megbízása
25. „Gyomaendrőd Város Kultúrájáért” Elismerő Oklevél adományozása
Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2017. november 30.

Toldi Balázs
polgármester

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2017. november 30.
napján tartandó rendes üléséhez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról
a 2017. 11. 30-i ülésre

271/2017. (V. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Felelősségi viszonyok megállapításának kezdeményezése a Körös-szögi Kistérségi
Többcélú Társulásnál
Határidő: 2017. 05. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2017. május 30.
A felelősségi viszonyok megállapítása megtörtént a Körös-szögi Kistérségi
Többcélú Társulásnál.
413/2017. (VIII. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Magyar Állam részére ingatlanrész tulajdonba adása
Határidő: 2017. 10. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2017. október 31.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
„Budapest-Lökösháza vasútvonal rekonstrukciója III/1. ütem kivitelezés – GyomaBékéscsaba vonalszakasz, projektkód: V120.14” megnevezésű projekt
megvalósítása érdekében a Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási
Hivatal Földhivatali Osztály 223/2016 számon záradékolt 0265/4 helyrajzi számú
földrészletről készített kisajátítási változási vázrajzon feltüntetettek szerint 55 m2
nagyságú területet a Magyar Állam tulajdonába ad ingyenesen.
A terület ingyenes vagyonátadására a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi
CLXXXIII. törvény értelmében az országos törzshálózati vasúti pályákkal és azok
tartozékaival történő közérdekű és közcélú fejlesztési feladatok megvalósítása
érdekében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 108. §-a alapján kerül sor.
Az eljáró ügyvédi iroda megküldte a kisajátítást helyettesítő ingyenes területátadó
megállapodást véleményezésre és aláírásra.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert az ingyenes vagyonátadáshoz szükséges jognyilatkozatok megtételére.
426/2017. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Felső Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés
megszüntetése

Határidő: 2017. 09. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2017. szeptember 30.
A Képviselő-testület a 2016. augusztus 1-én a Felső Bácskai Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft-vel kötött, 2016. augusztus 1-től hatályos hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés megszüntetéséhez 2017. szeptember 30. napjával
hozzájárult, a Polgármester a szükséges jognyilatkozatokat megtette.
427/2017. (IX. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: DAREH Bázis Zrt-vel kötendő közszolgáltatási szerződés elfogadása
Határidő: 2017. 09. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2017. szeptember 30.
A Képviselő-testület a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 2017.
október 1. napjától a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.- vel
megkötötte a DAREH Önkormányzati Társulásnak a hulladékgazdálkodási
közfeladata ellátásának átadásáig tartó határozott időtartamra.
K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

Dr. Uhrin Anna
jegyző

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. november 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi ellenőrzési terve
Tóthné Gál Julianna
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 61. §-a szerint az államháztartási kontrollok célja az
államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és
eredményes gazdálkodás biztosítása. Az államháztartás belső kontrollrendszere a költségvetési szervek belső
kontrollrendszere keretében valósul meg, beleértve a belső ellenőrzést is.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119-120. §-aiban rögzíti a helyi
önkormányzatok belső kontrollrendszerét. A 120. § a pénzügyi bizottság feladatait írja elő, míg a 119. § (3)-(4)
bekezdése szabályozza a belső kontrollrendszer működtetését. Ezen belül kerül előírásra, hogy a jegyző köteles
belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű,
gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.
A jegyző köteles gondoskodni továbbá – a belső kontrollrendszeren belül – a belsőellenőrzés működtetéséről az
államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési
standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzatnak a belsőellenőrzés keretében kell gondoskodni a felügyelt
költségvetési szervek ellenőrzéséről is. A 119. § (5) bekezdése szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves
ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31.-ig hagyja jóvá. Az éves ellenőrzési terv
elkészítésére vonatkozó szabályokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 15. fejezete tartalmazza.
A belső ellenőrzés jogszabályban meghatározott célja, hogy elősegítse a közpénzekkel történő hatékony,
eredményes és szabályszerű gazdálkodást. Az önkormányzatnak, mint gazdálkodó szervnek kötelessége (és
egyben érdeke is) ellenőrzési rendszerét kialakítani, működését megszervezni és megállapításait folyamatosan
hasznosítani.
A 2018. évi belső ellenőrzési terv javaslata az előző évekhez hasonló szerkezetben készült. A kockázatelemzés
szerint az ellenőrzésre javasolt területeken indokolt a belsőellenőrzés eszközével élni, melynek javaslatai
előmozdíthatják a szabályszerűbb munkavégzést a folyamatosan változó szakmai, gazdálkodási és számviteli
szabályok között.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, javaslatával, véleményével,
észrevételével kiegészíteni, és a 2018. évi belső ellenőrzési tervre tett javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a döntési
javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi ellenőrzési terve"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 119. § valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 31.§-a alapján az alábbi ellenőrzési tervet fogalmazza meg:
Az elvégzendő ellenőrzési feladatok meghatározása:
I.
A Közös Önkormányzati Hivatal működésével kapcsolatos ellenőrzések
Ellenőrzési feladat Ellenőrizendő Azonosított
Ellenőrzés célja
Várható
2

Ellenőrzési Ellenőrzés

időszak

kockázati
időtartama kapacitás
tényezők
meghat.
A költségvetésből 2017.01.01- Nem a
Az
február
4 revizori
cél jelleggel
től
pályázatban
önkormányzati támogatás
nap
nyújtott
2017.12.31-ig megjelölt célra felhasználása
támogatások
fordították a
hatékonyan,
rendeltetés szerinti
támogatást
gazdaságosan és
felhasználásának
szabályszerűen történjen
ellenőrzése
Gyomaendrőd
Város,
Csárdaszállás és
Hunya
Önkormányzatánál
A Gyomaendrődi 2016.01.01- Túlzott mértékű A működés és
április
4 revizori
Közös
től
önkormányzati gazdálkodás áttekintése,
nap
Önkormányzati
2017.12.31- kiegészítő
hatékonyságának
Hivatal átfogó
ig
támogatás,
ellenőrzése.
pénzügyi
finanszírozási
ellenőrzése
gondok,
jogszabályok
félreértelmezése,
be nem tartása.

módszere, típusa
Szabályszerűségi-,
rendszerellenőrzés
(célellenőrzés)

Szabályszerűségi-,
Pénzügyi-,
Rendszerellenőrzés
(átfogó ellenőrzés)

II. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működésével kapcsolatos ellenőrzések
Ellenőrzési feladat Ellenőrizendő Azonosított
Ellenőrzés célja
Várható
Ellenőrzési Ellenőrzés
időszak
kockázati
időtartama kapacitás módszere, típusa
tényezők
meghat.
Beszerzési
2017.01.01- Jogszabályok, A beszerzési
szeptember 6revizori Szabályszerűségi
tevékenység
től
helyi
szabályzatban
nap
ellenőrzés
ellenőrzése
2018.06.30-ig szabályozás be foglaltak alkalmazása,
Gyomaendrőd
nem tartása,
megrendelések,
Város
félreértelmezése árajánlatok,
Önkormányzatánál
alátámasztó
szerződések
dokumentumok vizsgálata,
hiánya
dokumentáltság,
szabályszerűség
ellenőrzése
Gyomaendrőd
2017.01.01- Leltározási
Vagyonmozgások
március
7 revizori Szabályszerűségi-,
Város
től
szabályok be
vizsgálata,
nap
rendszerellenőrzés
Önkormányzata és 2017.12.31-ig nem tartása,
önkormányzathoz
(témaellenőrzés)
a Gyomaendrődi
nem megfelelő hivatalhoz tartozó
Közös Önk.Hivatal
helyen történő vagyonelemek
tárgyi eszköz
nyilvántartás
vizsgálata
vagyonának
vizsgálata, a gépek,
berendezések,
járművek
vonatkozásában
Az Egészségügyi 2016.01.01- Túlzott mértékű A működés és
május
5 revizori Szabályszerűségi-,
Intézmény
től
önkormányzati gazdálkodás
nap
Pénzügyi-,
gazdálkodásának, 2017.12.31-ig kiegészítő
áttekintése,
Rendszerellenőrzés
hatékony
támogatás,
hatékonyságának
(átfogó ellenőrzés)
működésének
finanszírozási
ellenőrzése,
átfogó ellenőrzése
gondok,
szakrendelések
vagyonnyilvántartás
jogszabályok
helyzete, vállalkozó
félreértelmezése, orvosokkal való
be nem tartása. pénzügyi kapcsolat
vizsgálata
A Roma és Német 2016.01.01- Finanszírozási A működés és
június
6 revizori Szabályszerűségi-,
Nemzetiségi
től
gondok,
gazdálkodás
nap
Pénzügyi-,
Önkormányzat
2017.12.31-ig jogszabályok
vizsgálata,
Rendszerellenőrzés
átfogó pénzügyi
félreértelmezése, hatékonyságának,
(átfogó ellenőrzés)
ellenőrzése
be nem tartása, szabályszerűségének
3

működési és
feladatalapú
kiadások
elkülönített
vezetésének
hiánya

ellenőrzése.
nemzetiségi
programok
áttekintése, működési
és feladatalapú
támogatás
felhasználásának
vizsgálata.
Kegyeleti
2016.01.01- Jogszabályok
A működtetés
április
szolgáltatás és
től
félreértelmezése, vizsgálata, az
temetőüzemeltetés 2017.12.31-ig be nem tartása, önkormányzat
vizsgálata a
bevétel
érdekeinek
Gyomaszolg Kft.kiesés
érvényesülése,
nél a Zöldpark Kftintézkedések
megfelelő
nél és az
elmaradása
nyilvántartás
Önkormányzatnál.
miatt,
vezetése,
sírhelyhosszabbítások
rendszerének
vizsgálata
Tanácsadói
tevékenység és
soron kívüli
ellenőrzések

6 revizori
nap

Szabályszerűségi-,
Pénzügyi-,
Rendszerellenőrzés
(téma ellenőrzés)

5 revizori
nap

III. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos ellenőrzések
Ellenőrzési feladat Ellenőrizendő Azonosított
Ellenőrzés célja
Várható Ellenőrzési Ellenőrzés
időszak
kockázati
időtartama kapacitás módszere, típusa
tényezők
meghat.
A Térségi Szociális 2016.01.01.-l Túlzott mértékű A működés és
október
5
Szabályszerűségi-,
Gondozási Központ 2017.12.31-ig önkormányzati gazdálkodás
revizori
Pénzügyi-,
átfogó pénzügyi
kiegészítő
áttekintése,
nap
Rendszerellenőrzés
ellenőrzése,
támogatás,
hatékonyságának
(átfogó ellenőrzés)
vagyonnyilvántartás
finanszírozási
ellenőrzése,
gondok,
szociális alap,
jogszabályok
szakosított ellátás,
félreértelmezése, gyermekétkeztetés
be nem tartása. vizsgálata.
IV. Csárdaszállás Községi Önkormányzat működésével kapcsolatos ellenőrzések
Ellenőrzési feladat Ellenőrizendő Azonosított
Ellenőrzés célja
Várható Ellenőrzési Ellenőrzés
időszak
kockázati
időtartama kapacitás módszere, típusa
tényezők
meghat.
Beszerzési
2017.01.01Jogszabályok,
A beszerzési
augusztus 6 revizori Szabályszerűségi
tevékenység
2018.06.30-ig helyi szabályozás szabályzatban
nap
ellenőrzés
ellenőrzése
be nem tartása,
foglaltak
Csárdaszállás
félreértelmezése alkalmazása,
Községi
alátámasztó
megrendelések,
Önkormányzatnál
dokumentumok
árajánlatok,
hiánya
szerződések
vizsgálata,
dokumentáltság,
szabályszerűség
ellenőrzése
V. Hunya Község Önkormányzata működésével kapcsolatos ellenőrzések
Ellenőrzési
feladat
Beszerzési
tevékenység
ellenőrzése
Hunya Község

Ellenőrizendő Azonosított
időszak
kockázati
tényezők
2017.01.01Jogszabályok,
2018.06.30-ig helyi szabályozás
be nem tartása,
félreértelmezése

Ellenőrzés célja

Várható
időtartama

A beszerzési
szabályzatban
foglaltak
alkalmazása,

július

4

Ellenőrzési Ellenőrzés
kapacitás módszere, típusa
meghat.
6 revizori Szabályszerűségi
nap
ellenőrzés

Önkormányzatnál

alátámasztó
dokumentumok
hiánya

megrendelések,
árajánlatok,
szerződések
vizsgálata,
dokumentáltság,
szabályszerűség
ellenőrzése

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. november 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Városi Egészségügyi Intézmény laboratóriumának működtetése
Keresztesné Jáksó Éva, Dr. Magyar Hajnalka önkormányzati intézmény vezető
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2015. december 30-án, majd 2016. február 1-én Gyomaendrőd Város Önkormányzata, valamint a Városi
Egészségügyi Intézmény, mint megrendelők és az ATTENTUS Kft., mint szolgáltató megállapodtak a laboratóriumi
szolgáltatások kiegészítő finanszírozásában.
A kiegészítő finanszírozást tartalmazó szerződést egy alkalommal a Felek felülvizsgáltak, feltételeit az alábbiakban
határozták meg:
- a szolgáltató vállalta, hogy 760 000 pont értékű szolgáltatást nyújt a Városi Egészségügyi Intézményben levett vér
és vizeletminták vizsgálatára.
- Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalta, hogy a zökkenőmentes betegellátás
érdekében a 760 000 pont feletti teljesítményt 0,74 Ft/pont értékben megtéríti a szolgáltatónak.
- a szolgáltató - Dr. Hajzer Ildikó klinikai laboratóriumi szakorvos közreműködésével- térítésmentesen biztosítja a
Városi Egészségügyi Intézmény laboratóriumának szakorvosi felügyeletét.
- a szerződést határozott időtartamra 2017. december 31. napjáig kötötték meg a Felek.
Toldi Balázs polgármester felkérte a Városi Egészségügyi Intézmény igazgatóját, hogy készítsen szakmai
állásfoglalást és javaslatot a feladat-ellátás további biztosításával kapcsolatban.
Dr. Magyar Hajnalka igazgató megküldte szakmai állásfoglalását és javaslatát az önkormányzat részére, mely az
előterjesztés mellékletét képezi.
Dr. Magyar Hajnalka állásfoglalásában javasolja az érvényben lévő megállapodás változatlan feltételekkel történő
meghosszabbítását. A megállapodást határozott időtartamra, három évre javasolja megkötni.
A szolgáltatást biztosító Attentus Kft. írásban jelezte – mely szintén az előterjesztés mellékletét képezi – hogy a
megállapodásban leírtakat a továbbiakban is elfogadják.
Dr. Magyar Hajnalka szakmai állásfoglalása és a Szolgáltató írásbeli jelzése alapján a határozati javaslatban
szereplő megállapodás-tervezet elfogadását javasoljuk a Képviselő-testület számára, további három éves
időtartamra: 2020. december 31. napjáig.
A labor működtetéséhez szükséges kiegészítést az intézmény biztosítja a rendelkezésére álló bevételeinek terhére.
A 2019-es költségvetési évtől az intézmény költségvetésének összeállításakor a feladat-ellátáshoz szükséges forrás
felülvizsgálata szükséges.
Kérem a Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni:
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati
javaslat szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület
számára.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati
javaslat szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület
számára.

Döntési javaslat
"Laboratórium kiegészítő finanszírozása"
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a laboratórium folyamatos működtetésének biztosítása
céljából az „ATTENTUS” Kft.-vel (5540 Szarvas, Bem u. 20., képviseli: Gulyás Zoltán, adószám: 11051835-2-04, cg:
04-09-003074) az egészségügyi laboratórium kiegészítő finanszírozására megállapodást köt az alábbi tartalommal,
és ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs polgármestert a szerződés aláírására:
Megállapodás
kiegészítő finanszírozásra
amely létrejött egyrészről
- Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, selyem u. 124., képviseli: Toldi Balázs polgármester,
adószám: 15725527-2-04, törzsszám:725525, mint a Megrendelő fenntartója,
- Városi Egészségügyi Intézmény (5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57., képviseli: dr. Magyar Hajnalka igazgató,
adószám: 15346999-1-24, Oep finanszírozási kód: 03 1207) megrendelő továbbiakban mint Megrendelő,
másrészről
- az ATTENTUS” Kft.-vel (5540 Szarvas, Bem u. 20., képviseli: Gulyás Zoltán, adószám: 11051835-2-04, cg: 04-09003074), továbbiakban, úgyis mint a laboratóriumi feladatokat eéllátó megbízott, továbbiakban mint Megbízott között
az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:
1.
Felek tényként rögzítik, hogy 2010. március 31. napján Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Városi
Egészségügyi Intézmény megbízási szerződést kötöttek Szarvas Város Önkormányzatával, a Szarvasi Szakorvosi
Egészségügyi szolgáltató Kft-vel és az „ATTENTUS” Kft-vel az OEP (későbbiekben. NEAK) által finanszírozott a
Városi Egészségügyi Intézmény laboratóriumában levett vér és vizelet minták feldolgozására. Szerződő felek 2016.
július 19. napján a laboratórium működésének kiegészítő finanszírozására megállapodást kötöttek 2017. december
31. napjáig a hivatkozott megbízási szerződés figyelembevételével a jobb betegellátás érdekében.
Felek a megállapodás lejárta előtt a szolgáltatást kölcsönösen kiértékelték és jelen megállapodás aláírásával a
laboratóriumi szolgáltatások kiegészítő finanszírozásában az alábbi feltételek szerint állapodnak meg:
2.
Jelen megállapodást a felek a közöttük 1. pontban körülírt megbízási szerződésben meghatározottak
változatlansága mellett meghatározott időtartamra 2018. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig kötik azzal,
hogy a jelen megállapodásban meghatározott határozott idő lejártát követően a Felek a 2010. március 31. napján
megkötött szerződésben foglaltakat tekintik irányadónak.
3.
A Megbízott vállalja, hogy mindösszesen intézményi szinten - az 1. pontban hivatkozott szerződésben vállaltakkal
együtt – összesen havi 760.000 TVK pontnak megfelelő értékű laboratóriumi szolgáltatást nyújt a Városi
Egészségügyi Intézményben levett vér és vizeletminták vizsgálatára.
4.
Megrendelő a zökkenőmentes beteg ellátás érdekében a 3. pontban meghatározott 760 000 TVK pont feletti rész
teljesítményét 0,74 Ft/pont összegben téríti meg a Megbízottnak. A Városi Egészségügyi Intézmény köteles a jelen
megállapodásban meghatározott szolgáltatási díjat számla ellenében, banki átutalással tárgyhót követő hó 15.
napjáig a Megbízott részére megfizetni.
5.
A Szolgáltató a megrendelt szolgáltatást Gyomaendrőd közigazgatási területén, területi ellátási kötelezettséggel
működő (alapellátást biztosító) háziorvosi-, házi gyermekorvosi szolgáltatók által beutalóval kezdeményezett
vizsgálatokra és Gyomaendrőd közigazgatási területén – a Városi Egészségügyi Intézményben – működő járóbetegszakellátás szakorvosai által beutalóval kezdeményezett vizsgálatok elvégzésére biztosítja.
6.
A Megbízott jelen megállapodás időtartama alatt – Dr. Hajzer Ildikó klinikai szakorvos közreműködésével –
térítésmentesen biztosítja heti 5 szakorvosi órában a Városi Egészségügyi Intézmény laboratóriumának szakorvosi
felügyeletét.
7.
Szerződő felek kötelesek a szerződés tárgyának megvalósítása érdekében, jogaik gyakorlása és kötelezettségeik
teljesítése során kölcsönösen együttműködni. Az együttműködést képviselőik útján valósítják meg, amennyiben az
együttműködés során nem a képviselők járnak el, kötelesek előzetesen a másik felet értesíteni arról, hogy nevükben
ki jogosult eljárni.
8.
A felek jogosultak a megállapodást súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatállyal felmondani.
9.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint egyéb kapcsolódó jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
10.
Felek jelen megállapodást – áttanulmányozása, értelmezése és megértése után – mint akaratunkkal mindenben
megegyezőt írják alá.
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Gyomaendrőd, 2017. december …….
„ATTENTUS” Kft.
megbízott
Képv: Gulyás zoltán ügyvezető
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
megrendelő fenntartója
Képv. Toldi Balázs polgármester

Városi Egészségügyi Intézmény
megrendelő
Képv. Dr. Magyar Hajnalka igazgató

Pénzügyi ellenjegyző:
Jogi ellenjegyző:
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. november 30-i ülésére
Tárgy:

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának
módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:
Tisztelt Képviselő-testület!

Pál Jánosné intézményvezető az intézmény alapító okiratának módosítását kéri a Fenntartótól az alábbiak szerint:
„Ahhoz, hogy közfoglalkoztatottat tudjunk foglalkoztatni, szükséges az intézmény alapító okiratában szereplő
tevékenységek kiegészítése az alábbival:
- Rövid és hosszú távú közfoglalkoztatás.”
A fenti tevékenységek miatt szükségessé válik az intézmény Alapító Okiratának módosítása:
- az intézmény kormányzati funkciószámait ki kell egészíteni a közfoglalkoztatás kormányzati funkciókódjaival,
- jelölni kell a közfoglalkoztatási jogviszonyt az intézmény foglalkoztatási jogviszonyai között,
Továbbá pontosításra szorul az alapító okirat 5.1. pontja, meg kell jelölni, hogy az intézményvezető milyen
foglalkoztatási jogviszonyban áll – utalni kell a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényre.
Kérem a Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és dönteni a Gyomaendrődi Család- és
Gyermekjóléti Központ alapító okirat módosításával kapcsolatban.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati
javaslat szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület
számára.

1. döntési javaslat
"Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8/A. §ban kapott felhatalmazás alapján a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
Okirat száma: VI.

/2017.

Módosító okirat

A Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete által
2016. december 5. napján kiadott, VI. 4487-4/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a
/2017. (XI. 30.) Gye. Kt. határozatra figyelemmel – a következők szerint
módosítom:
1. Az alapító okirat 4. alcím 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
1 041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
2 041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
3 104012
Gyermekek átmeneti ellátása
4 104042
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
5 104043
Család és gyermekjóléti központ
2. Az alapító okirat 5. alcím 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
9

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezető pályáztatás útján nyeri el
kinevezését, mely öt évre szól. Az intézményvezető a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
szerint kerül kinevezésre. Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat
(kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja, az
egyéb munkáltatói jogokat Gyomaendrőd Város Polgármestere gyakorolja.”
3. Az alapító okirat 5. alcím 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
1 közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2 munkavégzésre irányuló jogviszony
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint
3 közfoglalkoztatási jogviszony
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Kelt: Gyomaendrőd, 2017. november 30.

P.H.
Toldi Balázs
polgármester

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8/A. §ban kapott felhatalmazás alapján a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratát az alábbiak
szerint fogadja el:
Okirat száma: VI.

/2017.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti
Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
2.A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2017. 01. 01.
2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése
székhelye
Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
1
Csárdaszállás, Hunya
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
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3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.2.2. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.A költségvetési szerv közfeladata: Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, család- és gyermekjóléti szolgálat,
valamint család- és gyermekjóléti központ működtetése, helyettes szülői feladat-ellátás a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. §, 40. §, 40/A. §, 49. § alapján.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
1 889900
M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1. Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül – Családsegítés
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján:
A szociális és mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személyek és
családok számára az ilyen helyzethez vezető okok, a krízishelyzet megszüntetésére, valamint az életvezetési
képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
4.3.2. Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül – Gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján:
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a
szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének,
családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
4.3.3. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján család- és
gyermekjóléti szolgálat: a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése,
veszélyeztetettségének megelőzése, családsegítés.
-5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
- 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17.
- 5555 Hunya, Rákóczi út 19.
4.3.4. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján család- és
gyermekjóléti központ: az általános szolgáltatásokon túl speciális szolgáltatások nyújtása, a gyermekvédelmi
gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló
tevékenységek ellátása, szakmai támogatás nyújtása az ellátási területen működő gyermekjóléti szolgálatok
számára.
- 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
- 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17.
- 5555 Hunya, Rákóczi út 19.
- 5510 Dévaványa, Eötvös u. 44.
- 5515 Ecsegfalva, Ady E. u. 5.
4.3.5. Egyéb bentlakásos ellátás – Helyettes szülői ellátás
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján:
A helyettes szülői ellátás - a gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembevételével - a működtető és a helyettes
szülő között, a gyermek(ek) átmeneti gondozása-nevelése céljából, jogokat és kötelezettségeket tartalmazó, írásba
foglalt megállapodás alapján létrejövő szolgáltatás.
- 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
- 5500 Gyomaendrőd, Mikszáth Kálmán utca 30.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
1 041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
2 041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
3 104012
Gyermekek átmeneti ellátása
4 104042
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
5 104043
Család és gyermekjóléti központ
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4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
A Család- és Gyermekjóléti Központ ellátja a család- és gyermekjóléti szolgálati feladatokat is. A család- és
gyermekjóléti szolgálati feladatokat Hunya Község, Csárdaszállás Község és Gyomaendrőd Város Közigazgatási
területén, a család- és gyermekjóléti központi feladatokat Gyomaendrődi Járás közigazgatási területén látja el.
A helyettes szülői feladat-ellátást az intézmény Hunya Község, Csárdaszállás Község és Gyomaendrőd Város
Közigazgatási területén biztosítja.
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezető pályáztatás útján nyeri el kinevezését,
mely öt évre szól. Az intézményvezető a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint kerül
kinevezésre. Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés,
fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja, az egyéb
munkáltatói jogokat Gyomaendrőd Város Polgármestere gyakorolja.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
1 közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2 munkavégzésre irányuló jogviszony
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint
3 közfoglalkoztatási jogviszony
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 2017. november
30. napján kelt, a ………………………..……….. napjától alkalmazandó VI.
/2017. okiratszámú módosító okirattal
végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
Kelt:………………………………

P.H.
Magyar Államkincstár

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. november 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi támogatására
beérkezett pályázatok elbírálása
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testülete!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 459/2017 (IX. 28) Gye. Kt. határozatával csatlakozott a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához. A pályázatok benyújtási határideje 2017.
november 7. volt.
Az ösztöndíjpályázat „A” típusára a felsőoktatásban résztvevő, hallgatói jogviszonnyal rendelkezők pályázhattak.
Határidőre 24 db „A” típusú pályázatot nyújtottak be. A benyújtott pályázatok feldolgozását követően megállapítható,
hogy a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek mindegyik pályázat megfelelt.
Az ösztöndíjpályázat „B” típusára a 2017/2018-as tanévben érettségiző, vagy már érettségizett, de felsőoktatási
intézménybe felvételt még nem nyert tanulók pályázhattak. Amennyiben felvételt nyernek felsőoktatási intézménybe
és megfelelnek a pályázati kiírásnak, akkor folyósítható számukra a pályázati támogatás. Határidőre nem érkezett
„B” típusú pályázat.
A beérkezett „A” típusú pályázatok az előzetesen kialakított és elfogadott szempontrendszer szerint kerültek
pontozásra. Az alábbi táblázatban láthatóak az egyes pályázatok egyedi azonosítójához tartozó elért pontok.
Ssz.

azonosító
1BURSA-2018-A-18640
2BURSA-2018-A-8626
3BURSA-2018-A-6781
4BURSA-2018-A-6785
5BURSA-2018-A-7281
6BURSA-2018-A-2535
7BURSA-2018-A-2534
8BURSA-2018-A-1592
9BURSA-2018-A-14892
10BURSA-2018-A-2929
11BURSA-2018-A-4050
12BURSA-2018-A-4758
13BURSA-2018-A-3571
14BURSA-2018-A-11543
15BURSA-2018-A-17066
16BURSA-2018-A-1698
17BURSA-2018-A-2092
18BURSA-2018-A-11929
19BURSA-2018-A-11826
20BURSA-2018-A-12356
21BURSA-2018-A-2798
22BURSA-2018-A-0294
23BURSA-2018-A-7891
24BURSA-2018-A-7634

elért pontszám
23
22
21
21
20
17
17
17
17
16
16
16
15
15
15
14
14
14
14
14
12
12
12
11

Mindegyik pályázó elérte a minimális 9 pontot, így mindegyik pályázó részére megállapítható a támogatás.
A benyújtott pályázatok a Közigazgatási Osztályon megtekinthetők.
A települési önkormányzat a beérkező pályázatokról szóló döntését 2017. december 7-ig az EPER Bursa
rendszerben rögzíti, majd 2017. december 11-ig a döntési listákat megküldi az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
részére, valamint az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon köteles nyilvánosságra
hozni a támogatások összesített adatait.
Az Általános Szerződési Feltételek szerint az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni a „B”
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típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát, és amennyiben a vizsgálat során kiderül, hogy az ösztöndíjas szociális
rászorultsága már nem áll fenn, az önkormányzat megszüntető határozattal visszavonhatja a megítélt támogatást.
Mivel az elmúlt években nem került „B” típusú pályázat benyújtásra, így nincs folyamatban ilyen támogatás.
A 2018. évi költségvetésben megtervezésre kerülő 1.500.000,-Ft összeget az alábbiak terhelnék:
Az „A” típusú pályázatra jelentkezők támogatási összege:
- 2018. január 31. napjáig 24fő x 5hó x 5.000,-Ft=600.000,-Ft
- 2018. augusztus 31. napjáig 24fő x 5hó x 5.000,-Ft=600.000,-Ft
Összesen: 1.200.000,-Ft
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslatok
elfogadását.

1. döntési javaslat
"A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi támogatására beérkezett pályázatok érvényességének
vizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat „A” típusára érkezett
24 db pályázatot érvényesnek minősíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer A) típusú pályázatok elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat „A” típusának
esetében az alábbi pályázókat részesíti támogatásban 5.000,- Ft/fő/hó összegben:
Ssz.
azonosító
elért pontszám
1BURSA-2018-A-18640
23
2BURSA-2018-A-8626
22
3BURSA-2018-A-6781
21
4BURSA-2018-A-6785
21
5BURSA-2018-A-7281
20
6BURSA-2018-A-2535
17
7BURSA-2018-A-2534
17
8BURSA-2018-A-1592
17
9BURSA-2018-A-14892
17
10BURSA-2018-A-2929
16
11BURSA-2018-A-4050
16
12BURSA-2018-A-4758
16
13BURSA-2018-A-3571
15
14BURSA-2018-A-11543
15
15BURSA-2018-A-17066
15
16BURSA-2018-A-1698
14
17BURSA-2018-A-2092
14
18BURSA-2018-A-11929
14
19BURSA-2018-A-11826
14
20BURSA-2018-A-12356
14
21BURSA-2018-A-2798
12
22BURSA-2018-A-0294
12
23BURSA-2018-A-7891
12
14

24BURSA-2018-A-7634
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A támogatási összeg félévente egy összegben kerül átutalásra az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa
Hungarica számlájára.
Az „A” típusú pályázók támogatása a 2018-as költségvetési évben:
2018. január 31. napjáig: 24 fő*5 hó*5.000,- Ft = 600.000,- Ft
2018. augusztus 31. napjáig: 24 fő*5 hó*5.000,- Ft = 600.000,- Ft
Összesen: 1.200.000,- Ft
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer B) típusú ösztöndíjpályázat eredménytelenné nyilvánítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Önkormányzata által meghirdetett
Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíjpályázatát eredménytelennek nyilvánítja, mivel határidőre pályázat nem
érkezett.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. november 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

XIX. Nemzetközi Halfőző Verseny beszámolója
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Weigertné Gubucz Edit a Kállai Ferenc Kulturális Központ mb. intézményvezetője elkészítette a 2017. augusztus 19én megrendezett XIX. Nemzetközi Halfőző versenyről szóló beszámolóját, mely tartalmazza a rendezvény pénzügyi
elszámolását is. A rendezvény pénzügyi egyenlege pozitív, mely fedezetül szolgál a még le nem számlázott
összegek rendezésére.
A beszámolóban megfogalmazásra kerül, hogy kismértékű fejlődés történt a rendezvény tekintetében. Nagy sikere
volt a látványfőzésnek. A további színvonal emelés tekintetében a verseny hírének széleskörű eljuttatása, a
résztvevők díjazására több és értékesebb ajándék biztosítása, valamint a kísérő programok számának növelése
szükséges, melyek többlet anyagi ráfordítást igényelnek.
A beszámoló az előterjesztés mellékletében található.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, döntésének meghozatalára.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Döntési javaslat
"XIX. Nemzetközi Halfőző Verseny beszámolója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Weigertné Gubucz Edit mb. intézményvezető
beszámolóját a 2017. augusztus 19-én megrendezett XIX. Nemzetközi Halfőző versenyről.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. november 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2017. 1-9. hónap gazdasági
beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. elkészítette a 2017. szeptember 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról
szóló beszámolóját.
A társaság gazdálkodásának 1–9. hónap adózás előtti eredménye +13.381 ezer Ft.
A beszámoló megállapítja, hogy fürdő működése a 2017. évi üzleti tervnek megfelelően alakult. Az értékesítés nettó
árbevétele az előző év hasonló időszakához képest összességében 16,35%-kal, míg ezen belül a gyógyászati rész
17,88 %-kal nőtt.
A bér- és járulékköltségek 16,17 %-kal emelkedtek, amit elsősorban a kötelező minimálbér és bérminimum emelés
hatása okozott.
A társaság a 2017. évi 17 millió forintos önkormányzati működési célú támogatásból 14 millió forintot használt fel.
A Társaság a 15 millió forintos kölcsön tartozásából 3 millió forintot visszafizetett az önkormányzatnak.
Az 1-9. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
2017. 1–9. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 11. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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2015 évi
tény

2016 évi terv 2016 évi tény

2017. 09.30.-ig

2017 terv

Bevételek
belépőjegy+ rendezvény
gyógyászat
szállás
bérleti díj+ közüzemi díj
egyéb ért
ért.nettó árbev. Össz.
egyéb bevételek
támogatás P.H
1 éven belüli
Ügyvezetői prémium
bérleti díj
fejlesztésre kapott támogatás, juttatás(
tervezői díj)
Fejleszt.támogatás elhatárolt összege

57 908
31 202
7 063
5 186
1 036
102 395
38 430
36 930
23 730

58 000
34 000
8 000
5 700
500
106 200
37 700
36 200
23 000

59 208
36 068
7 246
3 967
87
106 664
35 439
33 389
19 978

60 000
39 000
7 500
4 360
500
111 360
34 011
30 411
17 000

13 200

13 200

13 411

13 411

támogatás munmkaügyi
Egyéb bevételek
-rendkívüli bevétel
összesen
átvezetés miatt
Bevételek összesen

866
217
417
38 430
5
140 830

58025
26363
6426
3891
6
94 711
31 618
27 858

14000
447
13411

105
2500

2531
3447
313
7

900
200
400
37 700

1 415
635
0
35 544

3 000
600
400
36 911

34 156

143 900

142 208

148 271

128 867

14 006
1 755
8 446
3 805
1 443
6 355
349
5 268
82
72
584
11 868
3 694
26 728
2 128
5 016
1 398
4 238
984
4 681

16 110

13 812
1811
7806
4195
2434
6 010
221

14 000

9 002

1800
8000
4200

1138
5062
2802
1393

8 283
61 578
3 271
128 943
10 470
2 478

Költségek
víz,gáz,villany
víz
áram
gáz
fenntartási, alkatrész, üzemanyag
egyéb anyag költség
irodaszer, nyomtatvány.
karszalag,tisztítószer, kézt, wc pap
catering
Munka és védőruha
Egyéb(1 éven beül elh.)
bérleti díj
hirdetési díj
egyéb igénybevett szolg.
könyvelő, könyvvizsg
reumatológus, gyógytornász
labor
szennyvíz
Telefon, posta
Egyéb(javítás,utazás, ügyvéd stb.)
egyéb szolg.(biztosítás,előadóműv,
számtech. Sz.bank ktg,tagdíj)
bérköltség+járulék
écs
össz költség
Ráfordítások
EREDMÉNY

1710
10400
4000
6000
6 480

280
5500

4000
5800

5377

250
5000

216
4392

300
550

197
572
13587
4423

100
600

5248
7
67
467

11870
4000
27164

11641
4288
28648

11870
4000
26819

2224
5020
1800
4200
990
4700

2040
6566

7423

2244
6500
1900
4200
975
6000

1440
4618
1196
2723
681
4804

8230
55000
3200
129 824
10000
4 076

5804
60560
3796
131 189
10390
629

5000
67250
3800
137 439
10450
382

4211
51786
2389
107 630
7225
14 012

1593
4247
975

19673

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. november 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2017. első félévi gazdasági beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Regionális Hulladékkezelő Kft. tájékoztatást adott a 2017. első félévi gazdálkodásáról.
A Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlése 2017. szeptember 21-én tárgyalta és tudomásul vette a féléves
gazdálkodásról szóló beszámolót.
A társaság időarányosan teljesítette az első félévben az üzleti tervben vállalt és elfogadott feladatokat.
A bevételek 10 millió forinttal haladták meg tervezettet. Ebből közel 7 millió forintot tett ki az hulladékártalmatlanítás
bevétele.
Az összes költség és ráfordítás 3 millió forinttal haladta meg a tervezettet, amely elsősorban a válogató sor
beállítása miatt keletkezett.
A 2017. év első félév gazdálkodásáról szóló beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és beszámoló tudomásul vételét.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló tudomásul
vételét.

Döntési javaslat
"Beszámoló tudomásul vétele"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi a Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlésnek a társaság
2017. első féléves gazdálkodási beszámolójáról szóló döntését.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 11. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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ELŐTERJESZTÉS
Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének 2017. szeptember 21-ei ülésére
Tárgy: Tájékoztatás a 2017. évi üzleti terv I. féléves végrehajtásáról
Előadó: Hamza Zoltán

ügyvezető igazgató

Tisztelt Tulajdonosok!
Elkészült a Kft. 2017. I. félévi pénzügyi, számviteli nyilvántartásainak elemző kimutatása.
Regionális Hulladékkezelő Kft. 2017. I. féléves
gazdálkodásának elemzése
A 2017. június 30-i főkönyvi kivonatból összeállított eredmény kimutatás adatait
összehasonlítva a 2017. évi üzleti terv időarányos adataihoz az alábbi táblázatot kapjuk:
BEVÉTELEK
Hulladékártalmatlanítás
Szelektív hulladékkezelés
Hulladékszállítás
Szolgáltatások árbevétele
Egyéb bevétel
Pénzügyi műveletek bevételei
Bevételek összesen

2017. éves terv (Ft)
150 000 000
2 500 000
5 000 000
800 000
6 000 000
1 000 000
165 300 000

2017. féléves terv (Ft)
75 000 000
1 250 000
2 500 000
400 000
3 000 000
500 000
82 650 000

2017. féléves tény (Ft)
81 836 326
1 104 184
3 263 250
1 194 549
4 226 534
1 125 474
92 750 317

KIADÁSOK
Anyagköltség összesen
Igénybevett szolgáltatás
Egyéb szolgáltatások
Anyagjellegű ráfordítások
összesen
Bérköltség
Személyi jellegű kifizetések
Bérjárulékok
Személyi jellegű ráfordítások
összesen
Értékcsökkenés
Lerakói járulék
Egyéb ráfordítások
Céltartalék képzés
Összes költség és ráfordítás

2017. éves terv (Ft)
15 000 000
35 000 000
2 000 000

2017. féléves terv (Ft)
7 500 000
17 500 000
1 000 000

2017. féléves tény (Ft)
7 375 243
14 112 388
1 068 954

52 000 000

26 000 000

22 556 585

29 000 000
1 000 000
6 900 000

14 500 000
500 000
3 450 000

15 506 931
376 065
3 001 411

36 900 000

18 450 000

18 884 407

10 000 000
55 000 000
7 500 000
0
161 400 000

5 000 000
27 500 000
3 750 000
0
80 700 000

4 894 806
35 504 940
1 894 968
0
83 735 706
adatok forintban

1

A Kft 2017. éves üzleti tervének I. féléves alakulását az időarányos adatokhoz vizsgáltuk.
A tervezett 82,7 millió forintos bevétel 10 millió forinttal magasabb összegben realizálódott.
Ebből közel 7 millió forint a hulladékártalmatlanítás árbevételénél jelentkezik. A többlet
árbevétel abból adódott, hogy nem lehetett pontosan meghatározni, hogy mennyi ideig és
mekkora mennyiségben érkezik be hulladék az ártalmatlanító műbe.
Ez az adat minden évben változó, a nem kalkulálható vállalkozói beszállítások miatt. Az
egyéb bevételeknél 1 millió forint bértámogatás nem szerepelt a tervezett adatokban, mivel a
tervezés időszakában nem tudhattuk, hogy a Munkaügyi Központtól igényelt munkaerő
milyen mértékben lesz támogatva. Igyekeztünk a legmagasabb támogatottságú munkaerőt
alkalmazni egy éves időtartamban.
Az összes költség és ráfordítás a bevételeknél kisebb mértékben emelkedett a tervszinthez
viszonyítva. Összesen 3 millióval több a tervezett értéknél. Ennek indoklásaként azt kell
elmondani, hogy a válogató sor beállítása és gazdaságos üzemeltetése miatt infrastrukturális
fejlesztéseket kellett végrehajtani.
Az anyagjellegű ráfordításoknál 3,5 millió forint megtakarítást sikerült elérni a vizsgált
időszakban. A tervezett lerakói járulék összege magasabb 8 millió forinttal mely a Hulladék
Törvény módosításával indokolható és a hulladék lerakási járulékköteles hulladékok körének
jelentős kibővítésével járt.
A személyi jellegű ráfordítások a tervezett szinten alakultak. A bérköltségeknél mutatkozó 1
millió forintos többletnek a forrása az egyéb bevételeknél megjelenik, mint bértámogatás,
melyet a fent említett módon a Munkaügyi Központon keresztül sikerült elérni.
Az üzleti terv első féléves időszakára vonatkozóan az látszik, hogy időarányos módon sikerült
teljesíteni az üzleti tervben vállalt és elfogadott feladatokat.
Kérem a Tisztelt Tulajdonosi kört tájékoztatóm tudomásul vételére.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Taggyűlést az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi
határozati javaslat elfogadására:
Határozati javaslat

Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlése tudomásul veszi a Kft.
2017. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató
Gyomaendrőd, 2017. szeptember 21.

Hamza Zoltán
ügyvezető igazgató
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. november 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató 2017. 1-9. hónap gazdálkodási
beszámolója, valamint a 2018. évi üzleti terve
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. elkészítette a 2017. szeptember 30-ig terjedő időszak
gazdálkodásáról szóló beszámolóját, valamint a 2018. évi üzleti tervét. A Taggyűlés november 16-n tárgyalta a
beszámolót valamint az üzleti tervet és elfogadta azokat.
A társaság gazdálkodásának 1–9. hónap adózott eredménye a nem közszolgáltatási tevékenység esetében 1.759
ezer Ft, amely 472 ezer Ft-tal több az időarányos tervezettnél. Az időszak eredményét módosítja a könyvelésben a
teljesítés dátuma miatt nem szereplő 1.152 ezer forint bevétel, illetve a 380 ezer forint ártalmatlanítási költség.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység adózott eredménye 1.393 ezer Ft, amely 1.328 ezer Ft-tal
több a tervezettnél.
A beszámolási időszakban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak 32.666.669,- Ft összegű kintlévőség behajtása került
átadásra, amelyből 21.762.023,- Ft-ot sikerült beszedni. A társaság tartozása a 2017.09.30-i állapot szerint
59.349.480,- Ft, ebből 16.619.188,- Ft összeget tesz ki a Regionális Hulladékkezelő Kft.-nek meg nem fizetett lerakói
díj.
A közületi 97 millió forintos kintlévőségekből 96.140 ezer Ft-tal az FBH-Np Kft. tartozik a társaságnak.
Az 1-9 hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
A Dareh Bázis Zrt.-nek nem sikerült megállapodást kötnie a Regionális Hulladékkezelő Kft.-vel, így a település
szilárd-, szelektív – és zöld hulladékát a szarvasi és szeghalmi átrakó állomásra valamint a békéscsabai válogató
műbe kell beszállítani, amely növeli az üzemanyag és útvonal díj költségeket.
Az FHB-Np. Kft.-vel kötött szerződés 2017. szeptember 30-al megszűnt. Fizetési megállapodás született arra
vonatkozóan, hogy az FHB-Np. Kft. a társaság felé fennmaradó 110.470 ezer Ft alvállalkozói díjat az év végéig
megfizeti.
A felújított gyepmesteri telep átvétele megtörtént.
A társaság elkészítette a 2018. évi üzleti tervét. A Kft. a 2018. évre 1.568 ezer Ft eredményt tervezett, amelyből a
nem közszolgáltatás során 1.445 ezer Ft, a közszolgáltatásban pedig 123 ezer Ft várható.
A társaság a tulajdonosi területeken 2017. október 1. napjától Dareh Bázis Zrt.-vel kötött alvállalkozói szerződés
értelmében látja el a hulladékszállítási feladatokat 2017. december 31.-ig. A Zrt. közbeszerzési eljárást fog lefolytatni
miután a szolgáltatási területei kialakultak a tevékenység ellátására.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a beszámoló,
valamint a 2018. évi üzleti terv tudomásul vételét.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a beszámoló,
valamint a 2018. évi üzleti terv tudomásul vételét.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a beszámoló,
valamint a 2018. évi üzleti terv tudomásul vételét.

1. döntési javaslat
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"Beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Gyomaközszolg Kommunális
Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. 1-9. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 11. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
2. döntési javaslat
"Üzleti terv"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Gyomaközszolg Kommunális
Közszolgáltató Nonprofit Kft. Taggyűlése által elfogadott 2018. évi üzleti tervet.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 11. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. november 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi Földkezelő Kft. gazdálkodási beszámolója 2017. október 31.
fordulónappal, valamint a 2017.11.01–től 2018.10.31-ig tartó termelési év
üzleti terve
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrődi Földkezelő Kft. elkészítette a gazdálkodási beszámolóját 2017. október 31. fordulónappal, valamint a
2017. november 1-től 2018. október 31-ig tartó termelési év üzleti tervét.
A társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a beszámolót valamint az üzleti tervet és javasolja azok elfogadását a
Taggyűlésnek.
Az előterjesztés tartalmazza azt a várható mérleget és eredmény-kimutatást is, amelyben már szerepel a 2017. évi
földalapú támogatás teljes összege is. A Kft. eredménye -2.718.000,- Ft. A negatív eredményt az okozza, hogy a
megítélt támogatás teljes összege még nem érkezett meg a Kft. számára. Várhatóan 2018. június 30-ig 4.306.842,Ft támogatás kifizetésére kerül még sor, melyek az eredményt pozitív 817 ezer Ft-ra változtatják.
A társaság használatában 88,39 ha termőföld van. A művelés részleteit a beszámoló taglalja. A társaság a
művelésében lévő termőföldek után megigényelte a földalapú támogatást, amely 2018. június 30-ig kifizetésre kerül.
A támogatás mértéke hektáronként 68-70 ezer Ft várható. Továbbá a 32,35 ha Natura 2000-es terület után a
társaság további 20 ezer Ft támogatás igényelhet. Ez az üzleti tervhez képest a földalapú támogatás összegében
647 ezer Ft többletet jelent.
A búza terményértékesítés bevétele a fagykár miatt 1.320 ezer Ft-tal csökkent. A megmaradt búzatermést a
tervezett nettó 33.000,-Ft/tonna helyett 40.500,-Ft/tonna áron sikerült értékesíteni.
A társaságnak az Önkormányzat felé van 6 millió Ft kölcsöntartozása, amely 2018. december 30. napjáig
visszafizetésre kerül
.
A Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2017-2018. évi üzleti terve tartalmazza a növénytermesztéssel kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat, a 2018. évi vetéstervet.
A társaság a 2017/2018 termelési év üzleti tervében 3.497.557,-Ft adózás előtti eredménnyel számol.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló, valamint az üzleti
terv tudomásul vételét.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló, valamint az üzleti
terv tudomásul vételet.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló, valamint az üzleti
terv tudomásul vételét.

1. döntési javaslat
"Beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Taggyűlésének a Gyomaendrődi
Földkezelő Kft. 2017. október 31. fordulónappal készített gazdálkodási beszámolójának az elfogadását.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 11. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
2. döntési javaslat
"Üzleti terv"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Taggyűlésének a Gyomaendrődi
Földkezelő Kft. a 2017.11.01–től 2018.10.31-ig tartó termelési év üzleti tervének az elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 11. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. november 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2017. 1-9. hónap beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. elkészítette a 2017. szeptember 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló
beszámolóját.
A Felügyelő Bizottság szeptember 20-án megtárgyalta és elfogadta a beszámolót.
A társaság 1-9. hónap gazdálkodásának adózott eredménye 4.019 ezer Ft veszteség az éves tervezett 11.400 ezer
Ft veszteséggel szemben. Az 1-9. hónapban az éves tervezett bevételek 98%-ka teljesült.
A társaság eredmény tartaléka 57.983 ezer Ft. A lekötött tartalék 126.150 ezer Ft. A saját tőke 206.794 ezer Ft.
A társaság kötelezettségei összesen 18.866 ezer Ft, a követelés állománya pedig 23.463 ezer Ft. Az ügyvezető
tájékoztatása alapján a követelés állománya többségében áruszállításból és szolgáltatásból fakad, melyek korábbi
időszakban keletkeztek. Ezek behajtására meg történtek a szükséges intézkedések.
Az Ipartelep u. 2. szám alatti vállalkozások a bérleti díjakat megfizetik. Ettől egy esetben van eltérés, melyet a
beszámoló részletez.
A társaságnak a negatív eredmény ellenére nincs likviditási gondja, mivel a tárgyidőszak üzleti eredménye pozitív.
Az 1-9. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Döntési javaslat
"A beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2017. 1-9.
hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 11. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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Kivonat
2017.11.20.-án tartott Gyomaszolg Ipari Park Kft. Felügyelő bizottsági ülés határozatai.

5/2017.(XI.20) FB határozat
A Gyomaszolg Kft. bizottsága a Kft. 2017. 1-9 havi beszámolóját megismerte, és egyhangúlag
elfogadta.

Kivonat hiteléül:
Gyomaendrőd, 2017.11.20

Filimon Miklósné
jegyzőkönyvvezető

11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. november 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2017. 1-9. hónap gazdálkodási
beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. elkészítette a 2017. szeptember 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló
beszámolóját. A Felügyelő Bizottság a 2017. november 21.-i ülésen megtárgyalta a beszámolót és elfogadta azt.
A társaság gazdálkodásának 1-9. hónap adózás előtti eredménye 1.416 ezer Ft veszteség, amely az első félévhez
képest csökkent. Az építőipari kivitelezéseknél továbbra sem sikerült pozitív eredményt elérni. Az év hátralévő
részében az előzetes kalkulációk alapján az építőipari tevékenység minimálisan, de nyereséges lesz.
Összességében a társaságnak a 2017. évi gazdálkodása várhatóan nullszaldós lesz.
A 2017. évre tervezett bevételek (130.133 ezer Ft) 82 %-ka, a kiadásoknak (129.776 ezer Ft) pedig 83 %-ka
teljesült. A beszámoló táblázatba foglaltan részletezi tevékenységenként a bevételeket és kiadásokat, kiemelve az
önkormányzati támogatás mértékével. A beszámoló kitér az egyes tevékenységek negatív eredményeinek az okaira.
A beszámoló kiemeli a kintlévőségek rendezésének szükségességét. Amennyiben 2018. első negyedévében
továbbra is fennállnak azok, akkor az Önkormányzatnak előleget kell biztosítani a társaság részére a
„Közszolgáltatási szerződés” terhére a fizetőképesség megőrzése érdekében. A kintlévőségek behajtásra az
intézkedések megtörténtek.
Az 1-9. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Döntési javaslat
"A beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
2017. 1-9. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 11. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. november 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogramok kérelmeinek
benyújtása
Varjú Róbert
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő- testület!
A Belügyminisztérium döntése alapján 2018.-2019. évben járási minta/ráépülő programot helyi önkormányzat,
valamint az önkormányzat(ok) által létrehozott 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdálkodó
szervezet, vagy helyi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása is indíthat.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan az alábbi hét programelem megvalósítására
nyújt be pályázatot a 2018-2019. évekre vonatkozóan:
mezőgazdasági program (értékteremtő programelem)
helyi sajátosságokra épülő program (értékteremtő programelem)
belvízlevezetés (szociális programelem)
mezőgazdasági utak karbantartása (szociális programelem)
belterületi úthálózat karbantartása (szociális programelem)
illegális hulladéklerakó helyek felszámolása (szociális programelem)
bio- és megújuló energia felhasználás (szociális programelem)
Az eddigi tapasztalatok alátámasztják, hogy önkormányzatunk, mint közfoglalkoztató, a programelemekben a helyi
lehetőségeket, adottságokat figyelembe véve biztosított munkát a közfoglalkoztatottaknak, melyek különösebb
szakképzettség nélkül is elvégezhetők. A projektek segítségével a közfoglalkoztatásban résztvevők bekapcsolódnak
a belvízrendezésbe, mezőgazdasági utak rendbetételébe, illegális szemétlerakók felszámolásába, valamint indulnak
növénytermesztési programok is, melyek városunk virágosítását, zöldítését segítik.
A programok támogatási keretein belül anyagi forrás igényelhető kis-, és nagy értékű eszközök vásárlására,
közfoglalkoztatottak bérköltségére, munka és egyéni védőeszköz biztosítására, beruházási-és dologi kiadásokra.
A 2017.-2018. évi járási startmunka mintaprogramok működtetésénél egyértelműen elmondható, hogy évközben
jelentősen csökkent az állományban lévő közfoglalkoztatottak száma. A csökkenést nagyrészt az okozta, hogy
sokan találtak munkahelyet cégeknél, vállalkozásoknál. Ennek megfelelően a 2018.-2019. évi járási startmunka
mintaprogramok tervezésénél a mostani létszámhoz képest, jóval alacsonyabb létszámmal fog önkormányzatunk
tervezni, ami értelemszerűen az elvégzett feladatok csökkenésével, illetve a támogatási összeg csökkenésével fog
járni.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
kérelmek kerüljenek benyújtásra a támogató hatóság felé.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
kérelmek kerüljenek benyújtásra a támogató hatóság felé.

Döntési javaslat
"Járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogramok kérelmeinek benyújtása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a 2018. évi
közfoglalkoztatási program keretében
a) mezőgazdasági program (értékteremtő programelem),
b) helyi sajátosságokra épülő program (értékteremtő programelem),
c) belvízlevezetés (szociális programelem),
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d) mezőgazdasági utak karbantartása (szociális programelem),
e) belterületi úthálózat karbantartása (szociális programelem),
f) illegális hulladéklerakó helyek felszámolása (szociális programelem) és
g) bio- és megújuló energia felhasználás (szociális programelem)
Járási Start Mintaprogramok kérelmeinek benyújtására, a Hatósági és Támogatási szerződéseinek aláírására,
valamint a programban közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási munkaszerződéseinek aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Varjú Róbert
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. november 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Pályázati felhívás első világháborús emlékmű felújítására
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Közép- Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete az Első
Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdetett az első világháború történelmi
emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítása tevékenységek támogatására. A felhívásra
önkormányzatok is nyújthatnak be támogatási kérelmet.
A pályázat keretében lehetőség van az első világháborús emlékművek renoválására, a helyi emlékművek
helyreállítására.
A pályázat benyújtására és megvalósítására 2017. április 1.- 2018. május 31. közötti időszakban van lehetőség.
Az elnyerhető támogatás felső határa felújítás esetén 2.500.000 Ft, új emlékmű állítása esetén 5.000.000 Ft.
A pályázat keretében a Szabadság tér és a Hősök útja kereszteződésében található első világháborús emlékmű
felújítását tervezzük. A szakszerű felújítás érdekében restaurátori szakvéleményt kértünk be, mely az előterjesztés
mellékleteként becsatolásra kerül. A restaurátor két változatot is bemutat a szakvéleményében.
Az egyik lehetőség a meglévő felületi hibák, sérülések műkőhabarcsos javítása, műkő felület átcsiszolása,
megújítása, a táblák kijavítása után a betűk lefestése, vagy laparanyozása, illetve a bronz szobor felületének nedves
szemcseszórással történő megtisztítása, majd vissza patinázása, viaszolása. A műszaki megoldás várható
költségvetése 700.000 Ft, viszont ez csak tüneti kezelést eredményez.
A restaurátor által javasolt másik megoldás az összes felület fagyálló keménymészkővel történő bevonása, a
szöveges felíratok homokfújással, vagy lézeres technikával történő kialakítása, illetve a bronz szobor felületének
nedves szemcseszórással történő megtisztítása, majd vissza patinázása, viaszolása. Javaslatunk a második
megoldási javaslat elfogadása. Ennél a megoldásnál árajánlatot kértünk be helyi vállalkozótól a feladat elvégzésére
2 különböző műszaki tartalom kivitelezésére.
A) alternatíva
A műszaki megoldás tartalma az emlékmű (szarkofágok és szoborcsoport alatti talapzat) mészkőlappal történő
burkolása, a lábazat újra műkövezése a szoborcsoport tisztítása, valamint a betűk mészkőbe történő vésése. Ennek
a műszaki tartalomnak a költsége 4.477.100 Ft (alanyi mentes), így ehhez a műszaki tartalomhoz 1.977.100 Ft
önerő biztosítása szükséges.
B) alternatíva
A műszaki megoldás tartalma a szarkofágok mészkő lappal történő burkolása, a Szoborcsoport alatti talapzat és a
lábazat csiszolt műkővel történő bevonása, az emlékmű tisztítása és a betűk vésése. Ennek a műszaki megoldásnak
az ajánlat szerinti összege: 3.605.660 Ft (alanyi mentes). A szükséges önerő 1.105.660,- Ft.
Kérem a tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg a döntését.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság az A alternatíva elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselőtestületnek.

Döntési javaslat
"Pályázati felhívás első világháborús emlékmű felújítására"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK CP-02 jelű pályázati kiírásra
Gyomaendrődön a Szabadság tér és a Hősök útja kereszteződésében található, I. világháború történelmi emlékeit
őrző emlékmű felújítása, rendbetétele érdekében.
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A Képviselő-testület műszaki tartalomként az emlékmű (szarkofágok és szoborcsoport alatti talapzat )mészkőlappal
történő burkolását, a lábazat újra műkövezését a szoborcsoport tisztítását, valamint a betűk mészkőbe történő
vésését és festését támogatja, melyhez 1.977.100 Ft önerőt biztosít, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017.
évi költségvetéséről szóló 7/2017.(II.21.) önkormányzati rendeletébe beépített 2016. évi szabad maradvány terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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Gyomaendrődi hősi emlékmű helyreállítási javaslata
Az emlékmű története
A gyomaendrődi templomkertben 1928-ban állították fel Istók János szobrászművész
emlékművét. Az emlékmű a 48-49-es szabadságharc, valamint az I. világháborús hősi
halottak előtt tiszteleg. Az 1990-ben az emlékművet kibővítették Varga Géza szobrászművész
II. világháborús bronz emléktáblájával.
Műleírás
A védett templomkertből kerítéssel leválasztott, és elkerítet háromszögletű parkban található
az emlékmű. A bronzból készült szoborcsoport műkő talapzaton áll, mely alsó részén elölről
íves lábazat van kialakítva. A központi szoborcsoport mellett kétoldalt szimmetrikusan
elhelyezett szarkofágszerű emlékművek egészítik ki a kompozíciót. A kétoldali műkőből
készült tömb elő-, és oldallapján a háborúban elesett hősök névsora látható.

A szoborcsoport alatti talapzaton szemben, emlékmű felirat, melynek „és a második
világháború ÁLDOZATAINAK” szövegrésze a két oldalsó bronz dombormű 1990-es
felhelyezésekor készült.

Elmondható tehát, hogy az emlékmű tartalma az eredetihez képest kibővült. A szobor is két
háborús időszakot jelenít meg egy plasztikán belül, két időszak hős katonái találkoznak, és a
kard kapcsolja őket össze.

Szobor talapzat két oldalán lévő Varga Géza II. világháborús plasztikája

Az emlékmű állapota
A bronz szoborcsoport állapota viszonylag jónak mondható, felülete erősen elszíneződött,
patinásodott. Ez a bronz öntvényeknél egy természetes folyamat része, ez az öntvény
anyagának állapotát különösebben nem veszélyezteti, inkább csak esztétikailag lehet zavaró.
Az elsötétült, sötétedett, felületen nem annyira kivehetők a finom részletkidolgozások.

A szobortalapzat és a kétoldali „szarkofág” műkő anyaga azonban rossz állapotban van. A
felületen kisebb-nagyobb repedések, valamint omlások mutatkoznak, melyek a műkő rossz
állapotára utalnak. A műkőöntvény belső anyag szerkezete átnedvesedik, fagyási ciklusban
rongálódik, porlad. Az öntvény belsejében valószínű, hogy fém váz van elhelyezve,
megerősítés céljából, melynek anyaga rozsdásodik, és a komoly térfogat növekedés repesztő
hatása jelentkezik a kő felszínén. Ez a folyamat visszafordíthatatlan!

Baloldali szarkofág hátsó lábazata 2017. okt. 28.

Baloldali szarkofág repedezett felülete. 2017. okt. 28.
A felületen moha, zuzmó szennyeződés telepek vannak, melyek az erős nedvesedésre utalnak.
A műkőbe faragott nevek betűi már helyenként nehezen olvashatók.

Az emlékmű műemlék besorolása: városképi jelentőségű.

Helyreállítási javaslat
A helyszínen látottak alapján az emlékmű helyreállításra két lehetőség adódik:
1. A meglévő felületi hibák, sérülések műkőhabarcsos javítása, műkő felület átcsiszolása,
megújítása. A nagyobb hiányok pótlását nagyobb szemszerkezetű habarccsal indokolt
javítani, kiegészíteni. A nevek betűit javításuk után ki lehet festeni, vagy laparanyozni.
A bronz szobor felületét nedves szemcseszórással lehet megtisztítani, majd enyhén
visszapatinázni, viaszolni. Ez az egyszerűsített eljárás azonban csak tüneti kezelés
lehet, hosszabb távra nem jelent megnyugtató megoldást az emlékmű állapotában.
Az 1. helyreállítási javaslat becsült költsége: kb.700.000 forint.
2. A műkő felület hibáinak javítását követően az összes felület fagyálló keménymészkő
lap bevonatot kapna, követve az eredeti formát. Gyakorlatilag egy új nemes anyag
bevonatot kapna, melybe a szöveges feliratokat, neveket lehetne átmenteni lézeres,
vagy homokfújt technikával. A talapzat két bronz táblája erre az új burkolatra kerülne
visszahelyezésre. A burkoló kőfelület továbbiakban megóvná az alatta lévő
pusztulásnak indult műkövet, valamint esztétikailag is növelhetné az emlék kvalitását.
A bronz figurák tisztítása ebben az esetben is elvégezhető, sőt fontos. A mészkőlap 23 cm vastagságban lenne ideális burkolat. Az emlék helyreállítása előtt a megbízott
kivitelező pontos kőkiosztási rajzot kell, hogy készítsen a teljes új felületről.
Javasolnám, hogy az emlékmű feliratait, hősök neveit a helyreállítástól függetlenül
hasznos lenne dokumentálni, megőrizni, hogy a kő állapotának rosszabbodása,
sérülése esetén is megmaradjon.
A 2. helyreállítási javaslat becsült költsége kb. 2-2.5 millió forint.

2017. november 12.
Rákos Péter
Okl. kőszobrász restaurátor művész
Műemlékes szakértői szám: 21-0355

14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. november 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Pályázati felhívás az első világháború emlékére rendezett kulturális
programok megtartására
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Közép- Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete az Első
Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdetett az első világháborút és a kapcsolódó
történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programok,
művészeti tevékenységek támogatására. A felhívásra önkormányzatok is nyújthatnak be támogatási kérelmet.
A pályázat keretében lehetőség van az első világháborúval kapcsolatos ismeretterjesztő rendezvények, tudományos
konferenciák kiállítások, illetve az első világháború hőseinek és áldozatainak emléket állító kulturális rendezvények,
művészeti események szervezésére és megvalósítására.
A pályázat benyújtására és megvalósítására 2017. április 1.- 2018. május 31. közötti időszakban van lehetőség.
Az elnyerhető támogatás felső határa 2.500.000 Ft.
A pályázat keretében két rendezvény és egy ismeretterjesztő programsorozat megvalósítását tervezzük, mellyel
megismertetjük a mostani fiatal generációval az I. világháborús hőseink emlékét, a háborús eseményeket és azok
következményeit. Az egyik esemény egy kiállítás és katalógus megvalósítása, az Első világháború tárgyi emlékei
Gyomán és Endrődön címmel, valamint egy tudományos tanácskozás megszervezése. Emellett elsősorban a fiatal
korosztály részére egy olyan programsorozat megvalósítását tervezzük, ahol az első világháborúról szóló
ismeretterjesztő és az időszakot jól bemutató díjnyertes filmekből tartanánk mozifilm vetítést 3 alkalommal,
alkalmanként több film levetítésével. Az összeállított pályázati költségvetés egyeztetése folyamatban van, az
összköltség várhatóan 2.500.000 Ft lesz.
A mozi vetítésbe és az ismeretterjesztő programsorozatba be kívánjuk vonni az általános iskolák felső tagozatos
diákjait és a középiskolás tanulókat is. Ennek érdekében egyeztetést folytatunk az intézmények vezetőivel, hogy az
ismeretterjesztés ennél a korosztálynál minél szélesebb körű legyen.
Kérem a tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg a döntését.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság egyhangúlag a pályázat benyújtását javasolja a Tisztelt
Képviselő-testületnek.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság egyhangúlag a pályázat benyújtását javasolja a Tisztelt
Képviselő-testületnek.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
egyhangúlag a pályázat benyújtását javasolja a Tisztelt Képviselőtestületnek.

Döntési javaslat
"Pályázati felhívás az első világháború emlékére rendezett kulturális programok megtartására"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK CP-04 jelű pályázati kiírásra 2.500.000 Ft
összegre, az első világháborút és kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző kulturális és tudományos programok,
megvalósítása érdekében.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. november 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2500 m2 alatti termőföldek és egyéb területek hasznosítása
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. szeptember 28-i ülésén tárgyalta a
veteményezésre kijelölt és egyéb területek bérbeadását. A Képviselő-testület döntött arról, hogy a szerződéseket 1
év időtartamra meghosszabbítja a bérleti díjak változatlanul hagyása mellett. A bérleti díjak mértéke 1.110 Ft-tól –
5.530 Ft-ig lett meghatározva.
Kimutatás a bérbe adott területekről
Ssz.

Hrsz.

Bérelt terület
nagysága (m2 )
590

1.

909

2.

1038/2, 6. parcella

360

3.

3415

2570

4.

3430

5155

5.

1045

1238

6.

1080

4926

7.

1396

2000

Bérlő
Ádám Mihály
Gyomaendrőd, Hantoskerti u. 20/D
Arany Dánielné
Gyomaendrőd, Fáy u. 5.
Orbán Józsefné
Gyomaendrőd, Bocskai u. 31.
Vince Zoltán
Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. B. épület B lépcsőház II.
emelet 5. ajtó
Izsó Lajos
Gyomaendrőd, Fáy u. 21.
Kulik Zsuzsa
Gyomaendrőd, Munkácsy M. u. 16.
Szőke Lajos
Gyomaendrőd, Kálvin u. 4.

A Képviselő-testületi ülésen elhangzott, hogy ilyen csekély összegű éves bérleti díjak mellett érdemes lenne
elgondolkodni a területek értékesítésén.
Javaslatként fogalmazódott meg, hogy az összes az önkormányzat tulajdonában lévő 2500 m2 alatti forgalomképes,
illetve funkció nélküli területet meg kellene hirdetni árveréses úton értékesítésre. A hivatal gyűjtse ki a 2500 m2 alatti
területeket, hogy azok milyen módon vannak jelenleg hasznosítva és mikortól válnak értékesíthetővé.
A fenti táblázatban kimutatott vetemény és egyéb területek közül a 1038/2 és 1045 hrsz.-ú ingatlanok értékesíthetők.
Az 1396 hrsz.-ú ingatlan megnevezése kivett udvar, amely 6 ha 1817 m2, ebből a bérlő 2000 m2-t használ. A 909
hrsz.-ú ingatlan megnevezése kivett beépítetlen terület, amely a Hantoskerti utcában közvetlenül kapcsolódik a
holtághoz. A helyi építési szabályozás alapján az övezeti besorolása Ztk. jelű természet közeli közpark, melynek
rendeltetése extenzív zöldfelületi kialakítása. Az övezetben kizárólag honos növényállomány telepíthető, az értékes
gyepszintű növényzet védelme biztosítandó.
A Képviselő-testületi ülésen elhangzottak alapján az alábbi 2500 m2 alatti területek értékesíthetők. A táblázatokban
szerepelnek a korábban már értékesítésre kijelölt ingatanok is.
1. Forgalomképes belterületi ingatlanok
Helyrajzi szám
1045

Terület nagysága ( m2 )
1238

1388/2
1390/1

289
81

Cím, egyéb jellemző
Kert, gyomai településrész, Révlapos, árvízvédelmi
töltéshez közel
Kert, Kálvin és Keleti utca között
Kert, Kálvin és Keleti utca között
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1390/2
1391/1
1391/2
1391/3
1391/4
2937/35
2937/36
2937/38
2937/39
3424/2
3542/35
5475
5723
6552
6553
6554
6555
6556
6557
7507
7523

268
343
343
339
417
27
27
27
27
1250
504
592
1066
745
675
632
638
573
514
1191
1162

Kert, Kálvin és Keleti utca között
Kálvin J. 14.
Kert, Kálvin és Keleti utca között
Kert, Kálvin és Keleti utca között
Kert, Kálvin és Keleti utca között
Piac üzlethelyek ( Pásztor János utca )
Piac üzlethelyek ( Pásztor János utca )
Piac üzlethelyek ( Pásztor János utca )
Piac üzlethelyek ( Pásztor János utca )
Újkertsor, beépítetlen terület
Rácz Lajos utca
Juhász Gy. u. 19., üres telek
Polányi u. 71.
Vadász u.
Vadász u.
Vadász u.
Vadász u.
Táncsics u.
Táncsics u.
Vasútsor 11. ( Nagylapos )
Mester u. 10. ( Nagylapos )

Az ingatlanok jellemzése, a helyi építési szabályozás szerinti besorolásuk valamint a hasznosításuk lehetőségei.
Hrsz.
1045

Egyéb jellemzők
Jelenlegi hasznosítás módja
Javaslat
Az ingatlan besorolása a helyi építési
Az ingatlan 1 éves időtartamra Értékesítés.
szabályozás (továbbiakban: szabályozás) szóló bérleti szerződés útján
szerint „Mk” jelű kertes mezőgazdasági hasznosítás alatt áll.
terület.
1388/2; 1390/1; 1390/2; A területek mély fekvésűek, erősen
Nem állnak hasznosítás alatt. Értékesítés.
1391/1;2;3;4
benőttek fával és egyéb növényzettel.
Hasznosításuk erősen korlátozott. Az
ingatlanok besorolása a szabályozás
szerint falusias lakóövezet. A valóságban
a talaj szerkezete miatt gyakorlatilag csak
magas költségen és megfelelő
technológiával lehet építkezni a területen.
Korábban ezen ingatlanokon
lakóépületek álltak, azonban a belvíz
miatt le kellett azokat bontani. Az üres
telkek korábban meg lettek hirdetve
értékesítésre, de nem volt ajánlattevő.
Véleményem szerint jelen körülmények
között az ingatlanok eladhatatlanok. Ettől
függetlenül meghirdethetők értékesítésre.
2937/35;36;38;39

27 - 27 m2 alapterületű piaci elárusító
A piac üzemeltetője
Értékesítés
helyek a gyomai piacot üzemeltető
hasznosítja. A bérleti
vállalkozás használatában van. A
jogviszony lejárta: 2019.12.31.
korábban önkormányzati tulajdonú
elárusító helyek többsége értékesítésre
került. Az ingatlanok besorolása a
szabályozás szerint „Gk” jelű gazdasági kereskedelmi, szolgáltató terület. Az
elárusító helyekhez az áramközmű
biztosítása külön beruházást igényel. Az
ingatlanokra megvásárlására korábban
nem volt érdeklődés. Ettől függetlenül
meghirdethetők értékesítésre.

3524/2

Az ingatlan besorolása a szabályozás
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Nem áll hasznosítás alatt.

Értékesítés

szerint „Má” jelű általános
mezőgazdasági terület. A terület karban
van tartva. Kis mérete miatt
mezőgazdasági művelés esetén
támogatást nem lehet igényelni. Az
önkormányzat megfelelő funkció
hiányában nem tudja hasznosítani az
ingatlant.
3542/35

Az ingatlan besorolása a szabályozás
Nem áll hasznosítás alatt.
szerint „Lke” jelű kertvárosias lakóövezet.
A terület karban van tartva. A telek
többek közt lakóingatlannal beépíthető,
javaslom az értékesítését. A telekre a
közművek bekötése biztosított.
Az ingatlan besorolása a szabályozás
Nem áll hasznosítás alatt.
szerint „Lf” jelű falusias lakóövezet. A
teleken lévő lakóépület bontásra került. A
telek többek közt lakóingatlannal
beépíthető, javaslom az értékesítését. A
telekre a közművek bekötése biztosított.

Értékesítés

5723

Az ingatlan besorolása a szabályozás
Nem áll hasznosítás alatt.
szerint „Lf” jelű falusias lakóövezet. A
teleken lévő lakóépület le lett bontava. A
telek többek közt lakóingatlannal
beépíthető, javaslom az értékesítését. A
telekre a közművek bekötése biztosított.

Értékesítés

6552;53;54;55;56;57

Az ingatlanok besorolása a szabályozás Nem állnak hasznosítás alatt.
szerint „Lf” jelű falusias lakóövezet. A
telkeken lévő lakóépületek bontásra
kerültek. A telkek többek közt
lakóingatlannal beépíthetők. A település
ezen részén nehéz ingatlant értékesíteni.
Az ingatlanokat több alkalommal hirdettük
sikertelenül. Ettől függetlenül meg lehet
hirdetni az értékesítést.

Értékesítés

7507, 7523

A Nagylapos Mester utca 10. és Vasútsor Nem állnak hasznosítás alatt.
11. szám alatti telek ingatlanok
besorolása a szabályozás szerint „Lf” jelű
falusias lakóövezet. A telkeken lévő
lakóépületek bontásra kerültek. A telkek
többek közt lakóingatlannal beépíthetők.
A település ezen részén nehéz ingatlant
értékesíteni. Az ingatlanokat több
alkalommal hirdettük sikertelenül. Ettől
függetlenül meg lehet hirdetni az
értékesítést.

Értékesítés

5475

Értékesítés

Kérelem érkezett a Gyomaendrőd, belterület, Körös sor 17/2. szám alatti 1302/32 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására. A
telek vízparttal rendelkezik a gyomai településrészen hétvégi házak és üdülők környeztében helyezkedik el, amely a
Hantoskerti holtággal határos. A telek területe 311 m2. Az ingatlan besorolása a szabályozás szerint „Üh” jelű
hétvégi házas övezet. A telekre a beépítési mérték és telekterület esetén új épületet a meglévő épületek figyelembe
vételével, az illeszkedés szabályai szerinti lehet építeni.
Az ingatlan az önkormányzat kataszteri nyilvántartásban a forgalomképtelen törzsvagyon részét képezi.
1. 2500 m2 alatt lévő nem hasznosított zártkerti és külterületi ingatlanok
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Helyrajzi Művelési ág
szám
8652
szántó
9040
szántó

Minőségi
osztály
4
3

Terület
Aranykorona A terület elhelyezkedése
( ha )
érték
0,1857
4,19
Öregszőlő
0,2021
6,85
Bónom - zug, nem vízparti,
töltés mellett
0,2438
5,51
Bónom - zug, nem vízparti,
töltés mellett
0,2216
5,01
Újkert - sor

9186

szántó

4

13444

szántó

4

13485
13510
15060/3

szántó
szántó
szántó

4
4
6

0,1543
0,1622
0,2268

3,49
3,66
2,77

02724
02765/6

szántó
szántó

4
4

0,0130
0,2431

0,29
5,49

02229/9

gyep (legelő)

2

0,2381

3,71

02426/17 gyep (legelő)
10078
gyümölcsös

2
2

0,0280
0,0352

0,44
0,92

14051
8083
13743

gyümölcsös
kert
kert

2
2
2

0,0647
0,0874
0,0223

1,69
2,28
0,58

14008/2

kert

2

0,0266

0,69

15057/4

kert

2

0,0836

2,18

15632
15653

kert
kert

2
2

0,0807
0,0915

2,11
2,39

Forgalomképesség
Forgalomképes
Korlátozottan
forgalomképes
Korlátozottan
forgalomképes
Korlátozottan
forgalomképes
Forgalomképes
Forgalomképes
Forgalomképes

Újkert - sor
Újkert - sor
Bónom - zug külső, út
mellett
Madarásztanya, Koplaló
Forgalomképes
Tövishát, csatorna szélén, Forgalomképes
gyepmesteri telephez közel
Szennyvíztelephez közel Korlátozottan
forgalomképes
Vitéz düllő
Forgalomképes
Endrőd, belterület Polányi Forgalomképtelen
út mellet
Keleti utca, töltés mellett
Forgalomképes
Öregszőlő
Forgalomképes
Csepüskert
Korlátozottan
forgalomképes
Keleti utca, töltés mellett
Korlátozottan
forgalomképes
Pap - zug, nem vízparti,
Forgalomképes
töltés mellett
Dan - zug, nem vízparti
Forgalomképes
Dan - zug, nem vízparti
Forgalomképes

A fent felsorolt területek a kis méretük, elhelyezkedésük miatt nem állnak hasznosítás alatt, azok gazdaságosan nem
művelhetők. A 2018-2019 évek során a közfoglalkoztatási programba már nem vonható be több termőföld. A 2500
m2 alatti termőföldek hasznosítása esetében a művelésükhöz nem igényelhető támogatás.
Ezen területek többségét több alkalommal hirdettük eredménytelenül. A termőföldek közül az értékesítésre
véleményem szerint a zugokban van a legnagyobb esély.
A nemzeti vagyonról szóló törvény a vagyongazdálkodás alapelveiben többek közt az alábbiakat rögzíti.
1. A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. A nemzeti vagyonnal felelős módon,
rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
2. A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az állam, az önkormányzat
mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi
szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos
működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása,
továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak
elidegenítése.
A 2500 m2 alatti forgalomképtelen és korlátozottan fogalomképes zártkerti és külterületi ingatlanok abban az
esetben értékesíthetők, ha azokat a Képviselő-testület átminősíti forgalomképessé.
Ha a vagyontárgy - önkormányzati feladatkör ellátása vagy hatáskör gyakorlása szerinti - rendeltetési célja
megváltozik és a törzsvagyoni minősítés fenntartása az adott vagyontárgy vonatkozásában, a továbbiakban nem
indokolt, a Képviselő-testület a vagyontárgy törzsvagyoni minősítését üzleti vagyoni minősítésre változtathatja,
feltéve, ha jogszabály eltérést nem engedő rendelkezése az átminősítést nem tiltja. Tiltó körülményről nincs
tudomásunk.
Az előterjesztésben megjelölt forgalomképtelen és korlátozottan fogalomképes ingatlanok forgalomképessé való
nyilvánításával, illetve értékesítésével nem éri hátrány az önkormányzatot. A területeket az önkormányzat megfelelő
funkció hiányában nem tudja hasznosítani, illetve fejlesztés szempontjából kieső résznek számítanak.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: vagyonrendelet) 7. § (1), valamint a
8/A. § (1) bekezdései alapján a forgalomképesség szerinti besorolásának megváltoztatása Képviselő-testületi
hatáskörbe tartozik.
A Képviselő-testületnek döntést kell hoznia arról, hogy az ingatlant kivonja-e a forgalomképtelen törzsvagyon
kategóriájából, és átminősíti-e forgalomképessé. Ezt követően pedig meghirdeti-e az értékesítést nyilvános
versenytárgyalás útján.
Összefoglalva javaslom a fentiekben részletezett 2500 m2 alatti bel – és külterületi ingatlanok értékesítést nyílt
árverésen. A sikeres értékesítés érdekében az ingatlanok hirdetését 2018. március hónaptól javaslom. A statisztikák
és az ingatlanpiaci tapasztalatok alapján téli időszak alatt kevesebb az ingatlan adásvétel.
Az ingatlan értékesítések előnyei és hátrányai
Előnyök
Hátrányok
Az önkormányzat költségvetési bevételhez jut.
Csökken az önkormányzat üzleti ingatlan állománya.
Az értékesítést követően nem az önkormányzatot terhelik
a fenntartási kiadások.
A vagyonrendelet 9. §-a alapján az ingatlan értékesítését nyílt eljárásban meg kell meghirdetni. Az értékesítést
megelőzően az ingatlanokról értékbecslést kell készíteni.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a határozati javaslatban szereplő ingatlanok
forgalomképessé minősítését.
A Bizottság javasolja a határozati javaslatban feltüntetett bel - és
külterületi ingatlanok nyílt árverésen történő értékesítésre való
kijelölését.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a határozati javaslatban szereplő ingatlanok
forgalomképessé minősítését.
A Bizottság javasolja a határozati javaslatban feltüntetett bel - és
külterületi ingatlanok nyílt árverésen történő értékesítésre való
kijelölését.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a határozati javaslatban szereplő ingatlanok
forgalomképessé minősítését.
A Bizottság javasolja a határozati javaslatban feltüntetett bel - és
külterületi ingatlanok nyílt árverésen történő értékesítésre való
kijelölését.

1. döntési javaslat
"Ingatlanok átminősítése "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról
és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati
rendelet 7. § (1), valamint a 8/A. § (1) bekezdései alapján az alábbi ingatlanokat kivonja a forgalomképtelen és
korlátozottan forgalomképes törzsvagyon elemek közül, és egyben átminősíti forgalomképes üzleti vagyonná.
Naplósorszám
151
754
759

Helyrajzi szám
1302/32
9040
9186

Megnevezés, cím
Beépítetlen terület, Gyomaendrőd, Körös sor 17/2. szám
Szántó termőföld, Bónom - zug, nem vízparti, töltés mellett
Szántó termőföld, Bónom - zug, nem vízparti, töltés mellett
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819
999
789
846
870

13444
02229/9
10078
13743
14008/2

Szántó termőföld, Újkert sor
Gyep (legelő), Szennyvíztelephez közel
Gyümölcsös, Endrőd, belterület Polányi út mellet
Kert, Csepüskert
Kert, Keleti utca, töltés mellett

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntése alapján az ingatlanok átminősítését az
önkormányzat kataszteri nyilvántartásában át kell vezetni.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 11. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
2. döntési javaslat
"Ingatlanok hasznosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az alábbi ingatlanokat kijelöli nyílt árverésen történő
értékesítésre.
1. Belterületi ingatlanok
Helyrajzi szám
1045

Terület nagysága ( m2 )
1238

1302/32
1388/2
1390/1
1390/2
1391/1
1391/2
1391/3
1391/4
2937/35
2937/36
2937/38
2937/39
3424/2
3542/35
5475
5723
6552
6553
6554
6555
6556
6557
7507
7523

311
289
81
268
343
343
339
417
27
27
27
27
1250
504
592
1066
745
675
632
638
573
514
1191
1162

Cím, egyéb jellemző
Kert, gyomai településrész, Révlapos, árvízvédelmi
töltéshez közel
Körös sor 17/2.
Kert, Kálvin és Keleti utca között
Kert, Kálvin és Keleti utca között
Kert, Kálvin és Keleti utca között
Kálvin J. 14.
Kert, Kálvin és Keleti utca között
Kert, Kálvin és Keleti utca között
Kert, Kálvin és Keleti utca között
Piac üzlethelyek ( Pásztor János utca )
Piac üzlethelyek ( Pásztor János utca )
Piac üzlethelyek ( Pásztor János utca )
Piac üzlethelyek ( Pásztor János utca )
Újkert sor, beépítetlen terület
Rácz Lajos utca, telek
Juhász Gy. u. 19.,telek
Polányi u. 71.
Vadász u., telek
Vadász u., telek
Vadász u., telek
Vadász u., telek
Táncsics u., telek
Táncsics u., telek
Vasútsor 11. ( Nagylapos )
Mester u. 10. ( Nagylapos )

2. Külterületi ingatlanok
Helyrajzi Művelési ág
szám
02724
szántó
02765/6 szántó

Minőségi
osztály

4
4

Terület Aranykorona
A terület elhelyezkedése
( ha )
érték
0,0130
0,29
Madarásztanya, Koplaló
0,2431
5,49
Tövishát, csatorna szélén, gyepmesteri telep
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13444
13485
13510
15060/3
8652
9040
9186
02229/9
02426/17
10078
14051
13743
14008/2
15057/4
15632
15653
8083

szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
gyep (legelő)
gyep (legelő)
gyümölcsös
gyümölcsös
kert
kert
kert
kert
kert
kert

4
4
4
6
4
3
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0,2216
0,1543
0,1622
0,2268
0,1857
0,2021
0,2438
0,2381
0,0280
0,0352
0,0647
0,0223
0,0266
0,0836
0,0807
0,0915
0,0874

5,01
3,49
3,66
2,77
4,19
6,85
5,51
3,71
0,44
0,92
1,69
0,58
0,69
2,18
2,11
2,39
2,28

Újkert - sor
Újkert - sor
Újkert - sor
Bónom-zug külső, út mellett
Öregszőlő
Bónom - zug, nem vízp., töltés mellett
Bónom - zug, nem vízp., töltés mellett
Szennyvíztelephez közel
Vitéz düllő
Endrőd, belterület Polányi út mellet
Keleti utca, töltés mellett
Csepüskert
Keleti utca, töltés mellett
Pap - zug, nem vízparti, töltés, mellett
Dan - zug, nem vízpari
Dan - zug, nem vízpari
Öregszőlő

Az ingatlanokról értékbecslést kell készíteni. Az árverési kiírást az értékbecsléssel együtt be kell terjeszteni a 2018.
március hónapban tartandó Képviselő–testületi ülésére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 03. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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Kimutatatás a 2500 m2 alatt
lévő bel - és külterületi
ingatlanok hasznosításához

Helyrajzi szám: 1045, Terület nagysága: 1238 m2,
művelési ág: beépítetlen kerület.

1045 hrsz.

1302/32 hrsz., beépítetlen terület, 311 m2, hétvégi házas övezet

1302/32 hrsz.

Helyrajzi szám: 1388/2, Terület nagysága: 289 m2, művelési ág: kert,
A terület mélyfekvésű, erősen benőtt fával és egyéb növényzettel.
Hasznosítása korlátozott.

Helyrajzi szám: 1390/1, Terület nagysága: 81 m2, művelési ág: kert,
A terület mélyfekvésű, erősen benőtt fával és egyéb növényzettel.
Hasznosítása korlátozott.

Helyrajzi szám: 1390/2, Terület nagysága: 268 m2, művelési ág: kert,
A terület mélyfekvésű, erősen benőtt fával és egyéb növényzettel.
Hasznosítása korlátozott.

Helyrajzi szám: 1391/1, Terület nagysága: 343 m2, művelési ág: kert,
A terület mélyfekvésű, erősen benőtt fával és egyéb növényzettel.
Hasznosítása korlátozott.

Helyrajzi szám: 1391/2, Terület nagysága: 343 m2, művelési ág: kert,
A terület mélyfekvésű, erősen benőtt fával és egyéb növényzettel.
Hasznosítása korlátozott.

Helyrajzi szám: 1391/3, Terület nagysága: 339 m2, művelési ág: kert,
A terület mélyfekvésű, erősen benőtt fával és egyéb növényzettel.
Hasznosítása korlátozott.

Helyrajzi szám: 1391/4, Terület nagysága: 417 m2, művelési ág: kert,
A terület mélyfekvésű, erősen benőtt fával és egyéb növényzettel.
Hasznosítása korlátozott.

Helyrajzi szám: 2937/35,36,37,38,39 üzlethelyek
Területük nagysága: 27 - 27 m2,
Hasznosításuk az áramközmű lekötés miatt korlátozott.

Helyrajzi szám: 3424/2, Terület nagysága: 1250 m2, művelési ág:
beépítetlen terület.

Helyrajzi szám: 3542/35, Terület nagysága: 504 m2, művelési ág: beépítetlen terület,

Helyrajzi szám: 5475, Juhász Gyula u. 19., Terület nagysága: 592 m2, művelési ág:
lakóház, udvar. Üres telek, az épület lebontásra került.

Helyrajzi szám: 5723, Polányi Máté u. 71., A lakóépület bontásra került.
Terület nagysága: 1066 m2,

Helyrajzi szám: 6552, Vadász u. 10.,Terület nagysága: 745 m2,
Helyrajzi szám: 6553, Vadász u. 9.,Terület nagysága: 675 m2,
Helyrajzi szám: 6554, Vadász u. 8.,Terület nagysága: 632 m2,
Helyrajzi szám: 6555, Vadász u. 10.,Terület nagysága: 638 m2,

Helyrajzi szám: 6556, Táncsics u. 19.,Terület nagysága: 573 m2,
Helyrajzi szám: 6557, Táncsics u. 17.,Terület nagysága: 514 m2.

Helyrajzi szám: 7507, ( Nagylapos ) Vasútsor 11.,Terület nagysága: 1191 m2,

Helyrajzi szám: 7523, Mester u. 10.,Terület nagysága: 1162 m2,

8652 hrsz., szántó, 1857 m2, 4,19 Ak., Öregszőlő

8652 hrsz.

9040 hrsz., szántó, 2021 m2, 6,85 Ak., Bónom-zug nem vízparti

9040 hrsz.

9186 hrsz., szántó, 2438 m2, 5,51 Ak., Bónom-zug, nem vízparti, töltés mellett

9186 hrsz.

13444 hrsz., szántó, 2216 m2, 5,01 Ak., Újkert-sor

13444 hrsz.

13485 hrsz., szántó, 1543 m2, 3,49 Ak., Újkert-sor

13485 hrsz.

13510 hrsz., szántó, 1622 m2, 3,66 Ak., Újkert-sor

13510 hrsz.

15060/3 hrsz., szántó, 2268 m2, 2,77 Ak., Bónom-zug külső, út mellett

15060/3 hrsz.

02724 hrsz., szántó, 130 m2, 0,29 AK, Madarásztanya, Koplaló

02724 hrsz.

02765/6 hrsz., szántó, 2431 m2, 5,49 Ak.

02765/6 hrsz.

02229/9 hrsz., gyep (legelő), 2381 m2, 3,71 Ak., szennyvíztisztító telephez közel

02229/9 hrsz.

02426/17 hrsz., gyep (legelő), 280 m2, 0,44 Ak., Vitéz düllő

02426/17 hrsz.

10078 hrsz., gyümölcsös, 352 m2, 0,92 Ak., Endrőd alatt, belterület,
Polányi utcához közel

10078 hrsz.

14051 hrsz., gyümölcsös, 647 m2, 1,69 Ak., Vékony csík, Keleti utca, töltés mellett

14051 hrsz.

8083 hrsz., kert, 874 m2, 2,28 Ak., Öregszőlő, vékony csík

8083 hrsz.

13743 hrsz., kert, 223 m2, 0,58 Ak., Csepüskert

13743 hrsz.

14008/2 hrsz., kert, 266 m2, 0,69 Ak., vékony csík, Keleti utca, töltés mellett

14008/2 hrsz.

15057/4 hrsz., kert, 836 m2, 2,18 Ak., Pap-zug, nem vízparti, töltés mellett

15057/4 hrsz.

15632 hrsz., kert, 807 m2, 2,11 Ak., Dan-zug, nem vízparti

15653 hrsz., kert, 915 m2, 2,39 Ak., Dan-zug, nem vízparti

15632,15653 hrsz.

16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. november 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Önkormányzati tulajdonba került ingatlanok
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött [223/2017.(IV.27.) Gye. Kt. határozat] arról, hogy a
Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 10. szám alatti ingatlanra (5061 hrsz.) végrehajtási árverési eljárásában licitál a
tulajdonjog megszerzése érdekében. A döntés az árverési eljárás során 4 millió forint összegben határozta meg a
maximálisan tehető ajánlatot. Gyomaendrőd Város Önkormányzata sikeresen licitált, 3,5 millió forinttért megszerezte
az ingatlant beköltözhető állapotban. Az ingalan tulajdonjogának átjegyzése a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban,
illetve a birtokbavétele október hónapban megtörtént.
Az Önkormányzat az ingatlant óvodai tevékenység fejlesztése céljára vásárolta meg.
Az ingatlan a Blaha Lujza utca 8. szám alatt lévő önkormányzati óvodával szomszédos.
A Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 10. szám alatti ingatlan fontosabb adatai.
Megnevezés:
A telek nagysága:
A teleken lévő épület, építmény:
Helyiségei:
Lakóépület alapterülete:
Közművek állapota:

kivett. lakóház, udvar, gazdasági épület
925 m2
Lakóépület, gazdasági épület
2 szoba, konyha, kamra, fürdőszaba, előszoba.
90 m2
Ki vannak kötve

A lakóépület felújításra szorul. A digitális térlépen feltüntetett kettő melléképületből egy lebontásra került, amelynek
még láthatók a maradványai, a másik pedig rossz műszaki állapotban van.
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 46-os sz. főút mentén a Hármas-Körös folyó védtöltése és az Olajosok útja
közötti szakaszon kerékpárút megvalósításához területeket vásárolt. A telekalakítási eljárások és tulajdonjogok
bejegyezése 2017. évben befejeződtek. A területszerzések során az önkormányzat tulajdonába került a 9261 hrsz.-ú
zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű 274 m2 területű ingatlan.
Az ingatlan vízparti amelyen egy hétvégi ház található. A hétvégi ház helyiségei, földszint: szoba (10,44 m2),
konyha+tetőtér feljáró (9,48 m2), WC (1,32 m2), tetőtér: szoba (10,44 m2), előtér (5,22 m2). Az épülethez fedett
terasz (5,76 m2) kapcsolódik. A hétvégi ház alapja vasbeton, falazata tégla, cserépfedésű tetővel. Belső burkolatok
mázas kerámia és padlószőnyeg.
Az építmény áramközművel ellátott. A szennyvíz derítőaknába van elvezetve. A vízparton stég található. Az
építmény műszaki állapota megfelelő.
Az önkormányzat a feladatai ellátásában nem tudja hasznosítani az ingatlant. Az épület lakásként való használatra
nem alkalmas. A település ezen részén a vízparti, hétvégi házzal ellátott ingatlanok viszonylag jó áron
értékesíthetők.
Az önkormányzat tulajdonába kerülő vagyon tekintetében az egyes ingatlanokat minősíteni kell, meghatározva azt,
hogy a vagyontárgy az önkormányzat törzsvagyonába (forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes
vagyonelem), vagy forgalomképes vagyoni körbe kerül besorolásra.
A tulajdonba került ingatlanok besorolásnál a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény előírásait kell
alkalmazni.
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A törzsvagyoni körbe nem tartozó
vagyonelemeihez tartozik.

önkormányzati vagyontárgy az önkormányzat forgalomképes üzleti

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 10. alatti 5061 hrsz.-ú ingatlant óvodai
feladatellátáshoz biztosítja, így azt a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon kategóriájába kell besorolni.
A Gyomaendrőd, 9621 hrsz.-ú ingatlan a funkcióját tekintve a forgalomképes üzleti vagyonelemekhez kell sorolni.
Jelenleg a 9621 hrsz.-ú ingatlan megfelelő funkció hiányában üresen áll. Az állagmegóváshoz szükséges a
karbantartás.
Amennyiben az önkormányzat nem kíván a hétvégi ház fenntartására kiadást fordítani, akkor célszerű értékesíteni.
Az ingatlan a település egyik kiemelt üdülő övezetében található, holtág vízparttal rendelkezik. Így várhatóan lesz
érdeklődés az ingatlan megvásárlása 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 meghirdeti-e értékesítésre 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

A Bizottság javasolja a Blaha L. utca 10. szám alatti ingatlan besorolását a
korlátozottan forgalomképes vagyonelemekhez. A Bizottság javasolja a
9621 hrsz.-ú ingatlan forgalomképes kategóriában történő besorolását,
illetve az értékesítésre való kijelölését.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Blaha L. utca 10. szám alatti ingatlan besorolását a
korlátozottan forgalomképes vagyonelemekhez. A Bizottság javasolja a
9621 hrsz.-ú ingatlan forgalomképes kategóriában történő besorolását,
illetve az értékesítésre való kijelölését.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a Blaha L. utca 10. szám alatti ingatlan besorolását a
korlátozottan forgalomképes vagyonelemekhez. A Bizottság javasolja a
9621 hrsz.-ú ingatlan forgalomképes kategóriában történő besorolását,
illetve az értékesítésre való kijelölését.

1. döntési javaslat
"Rendelet módosítás"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület 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
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szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 3. melléklet a következő sorral egészül ki.
69.

B/5061

A

B
Lakóház, udvar, gazdasági épület,
Blaha Lujza utca 10.

C

925

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: 2017. 11. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
2. döntési javaslat
"A 9621 hrsz.-ú ingatlan minősítése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület 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, 9621 hrsz.-ú, zártkerti művelés alól
kivett terület megnevezésű, 274 m2 területű ingatlant forgalomképes üzleti vagyonelemmé minősíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 11. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
3. döntési javaslat
"A 9621 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, 9621 hrsz.-ú, zártkerti művelés alól
kivett terület megnevezésű, 274 m2 területű forgalomképes ingatlant kijelöli értékesítésére.
Az ingatlan értékesítésének feltételeit be kell terjeszteni a Képviselő-testület 2018. év március havi ülésére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 03. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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Blaha Lujza utca 10. szám alatt lévő ingatlan

9621 hrsz.-ú ingatlan

9621 hrsz.-ú ingatlan

17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. november 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Önkormányzat tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek és területek
bérleti díjai
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
Az önkormányzat tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek és területek bérleti díjai évente felülvizsgálatra
kerülnek.
I.
A Vállalkozók Házában helyiséget bérlő Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesületével
valamint az Önkormányzati Közös Hivatalban ügyfélszolgálati irodát működtető E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft-vel,
kötött bérleti szerződésekben a bérleti díj módosítása a tárgyévet megelőző KSH által közölt fogyasztó árindex
mértékéhez van kötve. A módosítás esedékessége: tárgyév január 1. Ezen szerződések esetében a KSH által közölt
fogyasztó árindex elérhetőségét követően, annak mértékével növelt bérleti díj kerül számlázásra. Ebben az esetben
nem kell külön szerződést módosítani.
Az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. a Selyem út 124. szám alatt lévő Közös Önkormányzati Hivatal földszintjén lévő
13,50 m2 iroda helyiség használatáért 2017. évben nettó 9.000 Ft/hónap+Áfa bérleti díjat fizetett.
A Képviselő-testület az októberi ülésén döntött arról, hogy a Templárius Alapítvány és a Gyomaendrődi Összefogás
Egyesület részére 1 éves időtartamra helyiséget biztosít a Gyomaendrőd, Hősök útja 56. szám alatt lévő
„Vállalkozók Háza” épületében. Bérlőknek a bérleti díjon felül meg kell fizetni a használt helyiség alapterülete
arányában az áram, gáz és víz, szennyvízelvezetés közszolgáltatások költségeit is.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság októberi ülésén elhangzott, hogy a Vállalkozók Háza épületében
lévő mindhárom civil szervezetnek azonos elvek alapján kell fizetnie a rezsiköltségeket, ezért 2018. január 1-től
javasolják a változtatást.
A Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesülete kettő irodahelyiséget használ. A 2004. február
26.-án kelt megállapodás nem kötelezi a bérlőt a rezsiköltségek arányos megfizetésére.
Az épület 2016. évi közmű szolgáltatásainak kigyűjtött költségei alapján az Egyesület által bérelt a 22 m2
alapterületű helyiségre bruttó 6.200,-Ft/hó összeg jutott. Az Egyesülettel történt egyeztetés alapján vállalni tudják a
bérleti díj megfizetésén túl rezsiköltségek megtérítését is. A kérésük, hogy a bérleti díjba legyen beépítve a
rezsiköltség. Az Egyesületnek a támogatás igénylés során fontos, hogy a bérleti díj tartalmazza a rezsiköltséget is.
Amennyiben a Képviselő-testület ezzel egyetért, akkor a bérleti díj éves felülvizsgálata során az épület tárgyévet
megelőző év közmű szolgáltatásainak kigyűjtött költségei alapján az Egyesület által használt helyiség
alapterületének arányában jutó összeggel emelésre kerül a bérleti díj.
Javaslom, hogy fent leírt változások miatt új bérleti szerződés kerüljön megkötésre határozatlan időtartamra. Az
elvégzett számítások alapján a bérleti díj mértéke 2018. január 1. napjától nettó 9.900 Ft/hónap+Áfa.
II.
A szerződések másik típusánál a bérleti, valamint használati díjak emelésének a mértéke a következő költségvetési
évre tervezett kormány által közölt „éves fogyasztói árindex figyelembevételével kerül megállapításra.” A
felülvizsgálat esedékessége 2017. november 30. Ezen jogviszonyok estében a bérleti, illetve a használati díj
módosítása a tárgyévre előre történik a felek közös megegyezése alapján.
Megnevezés, bérlő
Szabadság tér 12,58 m2
Buszállomás-trafik, Bak János
Piac és vásárrendezés

Bérleti szerződés
lejárta
Határozatlan idejű
jogviszony
2019.12.31.
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Nettó bérleti díj
Javasolt nettó bérleti
2017. évben
díj 2018. évre
5.600,- Ft/hó
5.800,- Ft/hó
208.000,- Ft/hó

214.000,- Ft/hó

Markt-Plus Kft.
Fő út 173-179. erősáramú helyiség
UPC Magyarország Kft.
Erzsébet – liget, 1298 hrsz., 293 m2
Kiss Sándor
Fő út 173-179., irodahelyiség
22,24 m2
Vaszkó Sándorné
1090, 1293/5, 1295/2, 1298 hrsz.-ú
ingatlanok
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
B-4. kat. termálkút (Áchim utca)
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
Selyem út 124., italautomata által elfoglalt
terület
Hot–Drink Kft.

Határozatlan idejű
jogviszony
Az épület fennállásáig
tartó
Földhasználati jog
Határozatlan idejű
jogviszony

12.400,- Ft/hó

12.800,- Ft/hó

656.000,- Ft/év

676.000,- Ft/év

10.500,- Ft/hó

10.800,- Ft/hó

Határozatlan idejű
jogviszony

10.560.000,- Ft/év

10.877.000,- Ft/év

Határozatlan idejű
jogviszony
Határozatlan idejű
jogviszony

507.000,- Ft/év

522.000,- Ft/év

2.540,- Ft/hó

2.600,- Ft/hó

A kormány által a költségvetési törvénytervezetben közölt 2018. évre várható infláció (fogyasztói árindex) 3,0 %.
A 2018. évre javasolt nettó bérleti díjak 3 %-kal kerültek emelésre.
III.
A helyiségbérletekben 2017. évben az alábbi változások történtek.
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara bérleti jogviszonya 2017. december 31. napjával
megszűnik. A Kamara a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal épület földszintjén a Határ Győző Könyvtár
által korábban használt jelenleg üresen álló helyiségek egy részében kerül elhelyezésre 2018. január 1. napjától. A
bérbeadásra kerülő helyiségek kialakítása illetve a bérleti szerződés megkötése folyamatban van.
A Közös Önkormányzati Hivatal épület földszintjén lévő 10,40 m2 nagyságú GDF SUEZ ügyfélszolgálati iroda, (volt
büfé helyiség) működtetésére kötött szerződést a bérlő 2017. szeptember 30. napjával felmondta, és kiköltözött.
Az Endrődi Cuti Sütőipari Kft. közterület bérleti szerződése 2017. december 31. napjával megszűnik. A közterületen
lévő ideiglenes építményt a bérlő köteles elbontani saját költségén.
IV.
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. által használt 1090, 1293/5, 1295/2 és 1298 hrsz.-ú önkormányzati
ingatlanok bérleti díját a társaságnak Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete döntése szerint a szezonális
forgalom figyelembe vétele alapján kettő részletben 40 – 60 % megosztásban tárgy év május 31-ig, illetve
szeptember 30-ig kell megfizetni.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a bérbe adott területek és a helyiségek bérleti
díjainak 3 %-kal történő emelését.
A Bizottság javasolja a Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak
Egyesületével a határozati javaslat szerinti új bérleti szerződés
megkötését.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a bérbe adott területek és a helyiségek bérleti
díjainak 3 %-kal történő emelését.
A Bizottság javasolja a Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak
Egyesületével a határozati javaslat szerinti új bérleti szerződés
megkötését.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a bérbe adott területek és a helyiségek bérleti
díjainak 3 %-kal történő emelését.
A Bizottság javasolja a Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak
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Egyesületével a határozati javaslat szerinti új bérleti szerződés
megkötését.
1. döntési javaslat
"Bérleti díjak módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő bérbe adott
területek és helyiségek bérleti díjait, 3,0 %-kal módosítja az alábbiak szerint.
Bérelemény és a bérlő megnevezése
Szabadság tér, Buszállomás-trafik, Bak János
Vaszkó Sándorné, Fő út 173-179. irodahelyiségek
Fő út 173-179., erősáramú helyiség, UPC Magyarország Kft.,
Piac és vásárrendezés, Markt-Plus Kft.
B-4. kat. termálkút (Áchim utca),
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
Selyem út 124., italautomata által elfoglalt terület,
Hot–Drink Kft.
Erzsébet liget 1298 hrsz., 293 m2, Kis Sándor

Bérleti díj
5.800,- Ft/hó + Áfa
10.800,- Ft/hó + Áfa
12.800,- Ft/hó + Áfa
214.000,- Ft/hó + Áfa
522.000,- Ft/év + Áfa
2.600,- Ft/hó + Áfa
676.000,- Ft/év + Áfa

A bérleti díjak felülvizsgálata 2018. november 30.-val válik esedékessé.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. által
használt 1090, 1293/5, 1295/2 és 1298 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanok 2018. évi bérleti díját 10.877.000,Ft/év+Áfa összegben határozza meg. A szezonális forgalom figyelembevétele alapján 2018. május 31- ig
4.350.000,- Ft+Áfa, 2018. szeptember 30-ig, pedig 6.527.000,- Ft/Áfa bérleti díjat köteles megfizetni a társaság az
Önkormányzat számára.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a
szükséges jognyilatkozatok megtételére és aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
2. döntési javaslat
"Új bérleti szerződés "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Egyesülete
felé a Gyomaendrőd, Hősök útja 56. szám alatt található „Vállalkozók Háza” megnevezésű épületben lévő kettő
irodahelyiség használatára 2004. február 1. napjával kötött megállapodást 2017. december 31. napjával hatályon
kívül helyezését javasolja új, 2018. január 1. napjától határozatlan időtartamra szóló bérleti szerződés megkötése
mellett az alábbi helyiségbérleti szerződés tervezet feltételei szerint.
Helyiségbérleti szerződés
(tervezet)
amely létrejött egyrészről
Név:
Székhely:
Törzskönyvi azonosító:
Adószám:

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

Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak
Gyomaendrődi Egyesülete
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 56.
04-02-0000619
19057134-1-04
Gugolya Jánosné 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 a jelen szerződés aláírásával határozatlan időre bérbe veszi a 208 hrsz-ú, természetben a 5500
Gyomaendrőd, Hősök útja 56. szám alatt található ingatlanon a „Vállalkozók Háza” megnevezésű épületben lévő
kettő összesen 22 m2 alapterületű irodahelyiségeket irodai tevékenység céljából az alábbi feltételek mellett.
2. Bérleti díj
1. Felek a Bérlemény bérleti díját nettó 9.900-Ft/hó+ÁFA, azaz: nettó Kilencezer-kilencszáz forint/hó+ÁFA
összegben állapítják meg. A bérleti díj tartalmazza a közmű szolgáltatások költségeit. Bérlő tudomásul veszi, hogy a
bérleti díj mértéke a KSH által közölt éves fogyasztói árindex, illetve az épület tárgyévet megelőző év közmű
szolgáltatásainak kigyűjtött költségei alapján a használt helyiség alapterületének arányában jutó összeg
figyelembevételével évente újra megállapításra kerül. A módosított bérleti díj tárgyév január 1-től esedékes.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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 Bérlő a Bérlemény birtokában van.
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 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 a helyiség használata során a gáz, áram és víz közművek használatára igényt tart. A bérleti
díj tartalmazza a közmű szolgáltatások költségeit.
3. Bérlő kijelenti, hogy átlátható szervezet, amely nem áll csőd, felszámolási vagy egyéb megszüntetésre irányuló
eljárás alatt.
4. A Bérlőnek az Ingatlan műszaki rendszereit tételes leltárral kell átvennie az Bérbeadótól, és visszaadnia a
Bérbeadónak.
5. Bérlő a Bérlemény használata során köteles betartani a munkabiztonsági-, tűz- és vagyonvédelmi szabályokat.
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Bérlő felel minden olyan kárért, amely ezen szabályok megszegéséből ered, és viseli ezek jogkövetkezményeit.
6. Bérlő köteles a Bérlemény állagát – a rendeltetésszerű használatból eredő kopástól eltekintve – a Bérlet
időtartama alatt megőrizni. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. A Bérlő korlátlan és teljes felelősséggel tartozik az általa, a Bérlemény használata során okozott károkért, és
viseli azok jogkövetkezményeit.
11. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a képviselő személyében vagy az adataiban bekövetkező változás
esetén 30 napon belül a másik felet írásban értesíti.
12. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti jogviszony időtartama alatt a Bérbeadó 30 napos előre történő írásos
bejelentés alapján igényt tarthat a bérlemény használatára. Bérlő a bejelentést követően jelen szerződés 6.7.
pontjában leírtak szerint köteles visszaadni a bérleményt.
5. A szerződés hatálya, módosítása
1. Jelen szerződést felek 2018. január 1. napjától határozatlan 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
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E-mail:

csenyi@pmhiv.gyomaendrod.hu

Bérlő részéről
Név:
Cím:
Mobil:
E-mail:

Gugolya Jánosné
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 56.
06-70/419 9252
mkh1@upcmail.hu

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. Felek a 2004. február 1. napjával a Gyomaendrőd, Hősök útja 56. szám alatt található „Vállalkozók Háza”
épületében lévő kettő irodahelyiség használatára kötött megállapodást 2017. december 31. napjával hatályon kívül
helyezik.
5. Jelen szerződés 4 példányban készült, amelyből a feleket 2-2 példány illeti meg.
6. Felek a jelen szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag
írják alá.

Gyomaendrőd, 2018. január 2.
……………………………………………………
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Bérbeadó

……………………………………………………
Gugolya Jánosné
Bérlő

Jogilag ellenjegyzem:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

………………………………
dr. Uhrin Anna
jegyző

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

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a
szükséges jognyilatkozatok megtételére és aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 01. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. november 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Állattartó telep működtetésének megszüntetése
Varjú Róbert
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a járási startmunka „Mezőgazdaság” mintaprogram keretein belül állattartó
telepet működtet, mely a 2012-ben indított közfoglalkoztatási program részeként került kialakításra, abból a célból,
hogy a korábban ott foglalkoztatottak részére önkormányzatunk a közfoglalkoztatás keretein belül munkahelyet
biztosítson. A távlati célok között szerepelt, hogy a telephelyen foglalkoztatott munkavállalók megismerkedhessenek
az állattartás, állatgondozás folyamataival. A telep a folyó északi oldalán, az árvízvédelmi töltés tövében, a vasúti
pályatest endrődi oldalán létesült, ahol gyimesi racka anyajuh, illetve kopasznyakú tyúkok tartása kezdődött, illetve
folytatódott több éven keresztül. Az önkormányzat a bárányokat pár hónapos korukban húsvéti bárányként
értékesítette, de sajnos a nyomott felvásárlási árak, illetve a fajta kedvezőtlen adottságai miatt a bevétel
nagyságrendekkel elmaradt a költségekhez viszonyítva. A gyimesi racka, mint juhfajta, ugyan őshonos, de nem
igazán jó értékesítés szempontjából. A kos állomány frissítésével a későbbiekben megpróbáltunk olyan összetételű
állatállományt kialakítani, melynek magasabb a hústermelő, illetve gyapjútermelő képessége, és ez által a született
bárányok magasabb áron értékesíthetők. Az átalakítás sajnos nem váltotta be a reményeket, mert az idei
felvásárlási árak a ráfordításokhoz viszonyítva alacsonyak voltak. A járási mintaprogramok az utóbbi években egyre
inkább elindultak az önfenntartó gazdálkodás irányába és a kormány, illetve az önkormányzat célja, hogy olyan
programokat működtessen, amelyek a későbbiekben kormányzati támogatás nélkül is képesek fennmaradni,
működni.
A telep adottságait nézve nem túl szerencsés helyen helyezkedik el, ugyanis elég nehézkes a megközelítése.
Szilárd burkolatú úton nem, csak földúton lehet, és az út hossza csak az endrődi hídtól számítva körülbelül 4 km. A
telep nem közművesített, az ivóvizet fúrott kút biztosítja, és az áramot is agregátorok, illetve egy kisebb napelemes
felület biztosít. A takarmányt traktorokkal ki lehet szállítani, de mivel a területet szántók határolják, így túl sokat, a
rágcsálók magas száma miatt nem lehet betárolni. A fent leírtaknak megfelelően a telepre heti rendszerességgel
szállítani kell, ami sáros időben sokszor nehézkes, illetve a földutak rongálásával (összevágásával) jár együtt. A
legeltetést tekintve az önkormányzat szokott gátszelvényt vásárolni, de ez csak a vegetációs időszakban biztosított,
illetve korlátozott mértékű, a teleptől való távolság miatt. Az utóbbi időben az önkormányzat próbált más helyet
keresni az állatok tartására, viszont ez idáig nem sikerült.
A telep működtetését tekintve nagyságrendileg az alábbi költségekkel kell számolni egy év vonatkozásában:
Megnevezés (input és
szolgáltatási
költségek)
szénabála szükséglet
takarmány szükséglet
állategészségügyi
szolgáltatás (Magyar
Juh és K. egyszeri
vizsg+ egyéb
betegségek esetén)
agregátor működési
költsége (benzin)

Mennyiség

Mértékegység

Egységár (Ft)
(Bruttó Ft)

Összesen
(Bruttó Ft)

200
150
1

db
mázsa
db

5.000.5.000.571.500.-

1.000.000.750.000.571.500.-

240

liter

350.-

84.000.-

Táp

2500

kg

160.-

400.000.-

nyalósó

2400

kg

300.-

720.000.-

tüzifa igény
Összesen:

50

mázsa

3.000.-

150.000.3.675.500.-

A táblázatban szereplő tételek közül a nyalósó, a táp, az agregátorok működési költsége teljes egészében
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támogatott, valamint az egészségügyi szolgáltatás 50 %-a támogatott, melynek összege összesen Bruttó
1.639.750.-Ft. Viszont ezt az összeget az önkormányzat a mintaprogram más eredményesebben működő
részlegeinek támogatására is fel tudná használni.
A táblázatban szereplő költségek csak az úgynevezett input költségek, a táblázatban nem szerepelnek a
közfoglalkoztatottak BM által finanszírozott bérköltségei. A telepen váltott műszakban 11 fő közfoglalkoztatott végzi a
munkáját napi 8 órában. Egy fő segédmunkás bruttó bére 81.530.-Ft, így a 11 fő foglalkoztatásának bruttó
bérköltsége a szociális hozzájárulási adóval együtt 1.094.137..-Ft/hó.
A telep működtetését tekintve az alábbi bevételekkel kell számolni egy év vonatkozásában:
Bárányértékesítés
Anyajuh támogatás
Kos támogatás
Összesen:

1.352.538.1.898.000.135.000.3.385.538.-

A telep további működtetéséhez az alábbi jogszabályoknak is meg kell felelni:
· 45/2012. (V.8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó
állategészségügyi szabályok megállapításáról
· 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméhez
szükséges cselekvési program részletes szabályairól,
valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről
· 3/2002. (II.8.) SZCSM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
· 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
A fent szereplő jogszabályokban előírtak további költségeket, beruházási költséget jelentenének a telep
üzemeltetésével kapcsolatosan. Például betonmedrű trágyatároló kialakítására lenne szükség, mely egy 170 db-os
állatállomány esetén legalább 60 m2 alapterületűnek kell lennie. Az esetleges állati elhullások esetén pedig
idéglenes tároló kialakítása is szükséges, illetve tüzi víztározót is biztosítani kell betonaljzattal ellátva, illetve vízzáró
fóliával bélelve. Jelentősen javítani kellene a tisztálkodási feltételeken, öltözők, vízöblítéses WC kialakításával. A
WC kialakításához szennyvíztározó létesítése is szükséges, illetve víz hiányában a meglévő kút kapacitását kellene
jelentősen megnövelni. A felsorolt beruházások költségei a legvisszafogottabb számítások szerint is összesen
Bruttó 4-5 millió forint körül lennének.
További nagy problémát jelent a telep működtetését tekintve, hogy az utóbbi években nagy szakember
hiánnyal küzd a járási „Mezőgazdaság” mintaprogram ezen részlege. A telepen dolgozó közfoglalkoztatottak ugyan
elvégzik munkájukat (legeltetnek, etetik a jószágokat, vizet biztosítanak számukra) viszont a betegségek jeleit
nehezen ismerik fel. Nincs olyan szakember, aki a dolgozók munkáját szakmailag is irányítaná. Az önkormányzat
már évek óta folyamatosan keres olyan szakembert, aki sajátjaként egyengeti a telep működését, viszont a járási
programok által biztosított nettó 77.967.-Ft-os legmagasabb nettó bér nem túl vonzó az „igazi” szakemberek
számára. Ráadásul az említett nettó bér kifizetésével járó munkaviszony csak legalább középfokú végzettség
(érettségi+szakirányú végzettség) megléte esetén tölthető be.
A 2018.-2019. évi járási startmunka programok nagymértékű átalakítást hoznak magukkal, ugyanis a
foglalkoztatotti létszám nagymértékben csökkenni fog, ami jelentősen csökkenteni fogja a programokra igényelhető
támogatás mértékét. Már 2017.-ben is nagy munka erőhiánnyal küzdött a közfoglalkoztatás, mivel nagyon sokan
helyezkedtek el a versenyszférába, így az állattartó telepen dolgozók létszámának tartása is nehézkessé vált ebben
az évben. A Belügyminisztérium elsősorban azokat a programokat fogja támogatni, amelyek jelentős bevételt
képesek képezni, és a későbbiekben szövetkezeti formába átvihetők, ráadásul a „Mezőgazdaság” mintaprogram
nem minősül szociális programnak, így jelentős bevételt kell képeznie.
A fent leírtakat figyelembe véve indokoltnak tekinthető a telep működtetésének a megszüntetése, és az ennek
megfelelő testületi döntés alapján az önkormányzat a telep működtetését már nem építené bele a 2018.-2019. évi
járási „Mezőgazdaság startmunka mintaprogram tervezetébe. Mivel a telepen lévő állatállománynak fenntartási
kötelezettsége nincs, így a telepen lévő állatállományt az önkormányzat értékesítené, közfoglalkoztatási bevételt
képezve 2018. február 28.-áig. A megszüntetés nem járna elbocsájtásokkal, mivel az önkormányzat a telepen
dolgozó közfoglalkoztatottak számára fog tudni munkahelyet biztosítani a mintaprogram keretében.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és

A Bizottság nem javasolja az állattartó telep
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Mezőgazdasági Bizottság

működtetésének a megszüntetését.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja az állattartó telep működtetésének
a megszüntetését.

Döntési javaslat
"Állattartó telep működtetésének megszüntetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Mezőgazdasági ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 28.-át követően nem támogatja az
állattartó telep működtetését, illetve felhatalmazza a polgármestert a megszüntetéssel kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 02. 28.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Varjú Róbert
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. november 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Mezőőri és közterület felügyelői beszámoló, mezőőri járulék
előirányzatának teljesülése
Enyedi László, Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testületi munkaterv alapján a mezei őrszolgálat és a közterület felügyelet által végzett tevékenységről és
a mezőőri járulék megfizetésének helyzetéről rendszeresen évente beszámoló készül, melyben a Városüzemeltetési
osztály beszámol a mezei őrök és a közterület-felügyelő munkájukról, az Adó osztály pedig beszámol a kivetett
mezőőri járulék megfizetésének alakulásáról.
Mezei őrszolgálat:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának döntése alapján 1998 szeptembere óta a város külterületén és zártkerti
részein 5 fős mezei őrszolgálat működik.
Az őrszolgálat széles tevékenységi köréből a legjelentősebbek a következők:
terménylopások megakadályozása
művelési kötelezettség betartatása
veszélyes gyomok elleni védekezésre felszólítás
földutak karbantartásának kieszközölése
külterületi kóbor ebek befogása
szemétlerakások megelőzése, megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtétele
rendőrség munkájának segítése
A 2017. évben a város külterületén előforduló jogsértő magatartások és jelentősebb események, melyek intézkedést
igényeltek:
– avar és bozót tűz a Simai halom környékén
– illegális szemét- és zöld-hulladék lerakás (több mint 50 alkalom)
– eltűnt személy keresése (2 alkalom)
– ellopott háziállat felkutatása (2 alkalom)
– falopás (11 figyelmeztetés)
– művelési kötelezettség elmulasztása (1 figyelmeztetés)
– parlagfű elleni védelem elmulasztása (18 figyelmeztetés)
– állattartással kapcsolatos bejelentések (2 alkalom)
– vadkár elhárítás (9 alkalom)
– tűzgyújtási tilalom megszegése (7 figyelmeztetés)
A mezőőri őrszolgálat részére 2017. évben 130.320 Ft értékben került beszerzésre tárgyi eszköz (zseblámpa,
fegyverolaj, lőszer, stb.) és 695.000 Ft értékben munkaruha.
Közterület-felügyelő:
2017-ben a közterület felügyelői munkakőrt 1 fő tölti be, akinek munkáját 2 fő Start Közfoglalkoztatott személy segíti
Munkája során:
felügyeli közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok betartását,
felügyeli a közrendet, és a közbiztonságot,
védi az önkormányzati vagyont,
állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatokat lát el,
felügyeli a városi piacok és vásárok rendjét,
felügyeli a közút tisztántartását, a hó eltakarítását, a köztisztaságot és az utak síkosságának
megszüntetését,
felügyeli a városi belvíz és csapadékvíz elvezető csatornák karbantartását,
felügyeli vendéglátó helységek működését.
Intézkedések:
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·
KRESZ bírságolás 16 esetben és 25 esetben szóbeli figyelmeztetés
·
A közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló
önkormányzati rendelet megsértése miatti bírságolás 2 esetben és 20 esetben szóbeli figyelmeztetés
·
Szabálysértési feljelentés KRESZ szabály megsértés miatti 11 esetben
A közterület felügyelő részére jelenleg van folyamatban formaruha beszerzés 124.500 Ft értékben.
Mindkét szolgálati egység bevonásra kerül:
az önkormányzat rendezvényeinek biztosításába
a 72 éven felüli lakosok ajándékcsomagjának kézbesítésébe
a lakásfenntartási támogatáshoz szükséges környezettanulmány elkészítésébe

Összességében elmondható, hogy a mezei őrszolgálat és a közterület felügyelő tevékenysége, közreműködése
helyi vadásztársaságokkal, rendőrséggel, a földhivatallal, nem utolsó sorban a helyi termelőkkel eredményes és
megfelelő.
A mezei őrszolgálat működési költsége az 5 fő mezőőr személyi juttatását, a személyi juttatások utáni munkaadót
terhelő járulékokat, valamint a dologi kiadásokat foglalja magába. Ezeknek a költségeknek az alakulását az alábbi
táblázat foglalja össze:
ezer Ft
Költség nem
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési kiadás összesen:

2016. tény
12.301
2.891
1.401
16.593

2017. előirányzat
12.653
2.513
2.276
17.442

2017. I-III. n.év
8.728
1.961
440
11.129

A kifizetett működési költség alapján negyedévente kerül igénylésre a mezei őrszolgálat működéséhez kapcsolódó
állami támogatás, melynek összege 90.000 Ft/hó/fő. További bevétel a kereset-kiegészítés jogcímen igénybe
vehető állami támogatás. A bevételek alakulását a következő táblázat mutatja:
ezer Ft
Bevétel jogcíme
Költségvetési támogatás
Kereset-kieg. állami tám.
Bevételek összesen:

2016. tény
4.050
227
4.277

2017. előirányzat
5.400
204
5.604

2017. I-III. n.év
3.780
153
3.933

A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény szerint
az önkormányzati mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a fentiek szerinti központi
költségvetés által biztosított hozzájárulásból, valamint a földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által fizetett
mezőőri járulékból kell fedezni. Önkormányzatunknál a mezőőri járulék mértéke 2 ha alatti földrészlet esetén 600
Ft/földrészlet/év, felette 300 Ft/ha/év. A fizetésre kötelezettek minden évben határozattal értesülnek a fizetendő
mezőőri járulék összegéről. Nem kell megfizetni a mezőőri járulékot, ha az éves összege nem éri el a 300 Ft-ot.
A mezőőri járulék bevételének alakulása:
Mezőőri járulék, ezer Ft

2016. tény

7.695

2017. előirányzat
8.000

2017. 1-10. hó
5.857

A mezőőri járulék megfizetésének határideje október 31., de a befizetések még jelenleg is folyamatosan érkeznek.
2017. évben új nyilvántartó program került beszerzésre, mivel a régi nyilvántartás a sok változás, illetve azok
bejelentésének elmaradása miatt már nagyon pontatlan volt. Az új program indulásként a pontos, a földhivatali
nyilvántartással egyező tulajdonosi adatokkal került feltöltésre, csak a földhasználói adatokat kellett rajta átvezetni. A
határozatok kiküldése után még így is sok elmaradt bejelentés került pótlásra.
Pár nyilvántartás szerinti adat:

Gyomaendrőd összesen
- ebből: belterület

Földrészlet (helyrajziszám)
db
20.618
8.331
51

Terület
ha,m2

30.403,4939
1.152,9988

külterület
zártkert
Mezőőri járulék köteles
- ebből 2 ha alatti területű

7.462
4.825
8.854
6.130

28.265,9211
984,5740
25.168,6222
3.051,3254

A 2017. évre kiküldött határozatok az alábbiak szerint alakultak:
Összeghatár, Ft
- 300
301-600
601-1.000
1.001-5.000
5.001-10.000
10.001-50.000
50.001-100.000
100.001Összesen:

db

939
1.427
362
916
133
145
23
6
3.951

Ft

281.699
798.578
284.900
1.850.748
958.296
3.151.835
1.734.542
1.186.793
10.247.391

Fenti táblázatból látható, hogy a mezőőri járulék helyi szabályozása következtében sok ügyfelet érint kisebb összegű
fizetési kötelezettség. Az összes ügyfél mintegy 69 %-a ezer forint vagy kevesebb fizetési kötelezettség alá esik,
mely az összes bevételnek csak 13 %-a. Szélsőséges esetben olyan is előfordul, hogy valaki 9 m2 földterület
tulajdona után fizet 600 Ft mezőőri járulékot. A szabályozásból adódóan az is előfordulhat, ha valakinek pl. 10 db
2.500 m2-es földrészlete van, a fizetendő járulék 6.000 Ft, még akinek ez a terület, vagyis 2,5 ha egy földrészletben
van, a fizetendő járulék összege 750 Ft. A kis összegű hátralékok esetében felszólításon kívül más behajtási
cselekményt nem igazán érdemes végezni, adók módjára behajtásra átadni csak a tízezer forint összeg felettieket
lehet. Előzőekre tekintettel célszerű lehet a mezőőri járulék szabályozásának felülvizsgálata.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
határozati javaslat elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
határozati javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mezőőri és közterület felügyelői beszámolót és a
mezőőri járulék előirányzatának teljesüléséről szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. november 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Forgalmi rend változás a Móra Ferenc utcában
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Vasas György Péter önkormányzati képviselő írásban kérte, hogy a Városüzemeltetési osztály vizsgálja meg a Móra
Ferenc utca Koós Károly és Szent István utca közötti szakaszának súlykorlátozásának lehetőségét, mivel az utcán
áthaladó mezőgazdasági forgalom zavarja az ott élőket és károsítja az aszfalt utat. Az érintett útszakaszon az adó
nyilvántartás szerint termelő gazdasági társaság nem található, ezért a súlykorlátozásnak a lakosságra nézve
gazdasági következmény nem várható.
A közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló 83/2004. (VI. 4.)
GKM rendelet melléklete 13.1. pontja szerin a járművek behajtását tiltó jelzőtáblákat annak az útszakasznak a
kezdeténél kell elhelyezni, ahol a tilalom alá eső járművek részére másik út még rendelkezésre áll a tilalom alá eső
útszakasz elkerülésére. Mindezek miatt az útszakasz súlykorlátozása három új jelzőtábla kihelyezéséve valósítható
meg. A Koós Károly utca és a Móra Ferenc utca kereszteződésében, valamint a Szent István és Móra Ferenc utca
kereszteződésében 3,5 t súlykorlátozó, a Koós Károly utca és Fő út kereszteződésében pedig távolságot jelző
táblával kiegészített 3,5 t súlykorlátozó előjelző táblát kell kihelyezni.
A táblák kihelyezésének költsége megközelítőleg bruttó 75.000 Ft, mely a helyi közutak fenntartására szolgáló
költségvetési szakfeladatból finanszírozható, tehát külön forráskijelölésre nincs szükség.
Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 2. § (1)
bek. (mely kimondja hogy, az utak forgalmának szabályozása - a 3. §-ban foglalt kivételekkel -, valamint a közúti
jelzések elhelyezése, fenntartása, üzemeltetése és eltávolítása a (2)-(10) bekezdésben meghatározott
kiegészítésekkel és kivételekkel az út kezelőjének a feladata), valamint az 1988. évi I. törvény 8. § (1) bek. a pontja
alapján helyi közutak forgalmának szabályozása az Önkormányzat feladata.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság nem javasolja a Képviselő-testületnek a Móra
Ferenc utca forgalmi rend változtatását.

1. döntési javaslat
"Forgalmi rend változtatás elutasítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Móra Ferenc utca forgalmi rend
változtatását.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 11. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Forgalmi rend változtatás támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móra Ferenc utca Koós Károly és Szent István utca
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közötti szakaszán 3,5 t súlykorlátozást vezet be úgy, hogy a Koós Károly utca és a Móra Ferenc utca
kereszteződésében, valamint a Szent István és Móra Ferenc utca kereszteződésében 3,5 t súlykorlátozó, a Koós
Károly utca és Főút kereszteződésében pedig távolságot jelző táblával kiegészített 3,5 t súlykorlátozó előjelző
helyeztet ki.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 12. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. november 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Döntés illetményalap megállapításáról
Keresztesné Jáksó Éva, Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 59. § (6)
bekezdése felhatalmazta a helyi önkormányzatokat, hogy 2018. évre Kvtv. által meghatározottnál magasabb
összegben határozzák meg a köztisztviselői illetményalapot. Az illetményalap 2018. évben: bruttó 38.650,-Ft.
Az említett jogszabályi hivatkozás így szól: „(6) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2018. évben
- az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők
vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1)
bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb
illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan
közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi
illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.”
Az illetményalap 2008 óta nem változott: 38.650,-Ft összegű.
A garantált bérminimum az elmúlt tíz évben több mint a duplájára nőtt (forint):
2008
82 800
2009
87 500
2010
89 500
2011
94 000
2012
108 000
2013
114 000
2014
118 000
2015
122 000
2016
129 000
2017
161 250
2018
180 500
A garantált bérminimum növekedése: 218 %.
Az utóbbi években az állami szféra szinte minden területén elkezdődött az életpálya modellek bevezetése, valamint
ezzel párhuzamosan sorozatos béremelések valósultak meg (köznevelés, egészségügy, rendvédelem, szociális
ágazat, kulturális terület).
A táblázat a 2017. évben megvalósult bérkiegészítés mértékét mutatja:
kulturális ágazat
szociális terület
egészségügyi ágazat
középfokú
felsőfokú
középfokú
felsőfokú
középfokú
felsőfokú
10 %
14 %
13 %
38 %
19 %
20 %

oktatási terület
középfokú
felsőfokú
10 %
*

*a pedagógus életpálya modell bevezetésével 2013 óta a pedagógusok illetménye átlagosan 50 %-kal emelkedett.
Fentiekből kiderül, hogy számos területen javult a közszféra dolgozóinak életszínvonala, elismertsége, kivéve az
önkormányzatnál dolgozó köztisztviselőket.
Hivatalunknál is érezhetővé vált az a jelenség, hogy a munkavállalók többsége kifejezetten az illetmény összegét
tekinti döntő érvnek az elhelyezkedése során és - érthető okokból - olyan munkáltató mellett dönt, ahol magasabb
illetménnyel számolhat. Mára már versenyképes lett az állami tisztviselők szektora is, hiszen az állami tisztviselők
havi illetménye jelentősen emelkedett, ami elszívó hatást gyakorol az önkormányzati köztisztviselői területre:
felsőfokú végzettség/
jogviszonyban eltöltött idő

önkormányzati (közszolgálati)
tisztviselők
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állami tisztviselők

0-3 év
3-10 év
11-24 év
25 évtől
osztályvezető
középfokú végzettség/
jogviszonyban eltöltött idő
0-3 év
3-10 év
11-24 év
25 évtől
ügykezelő/ jogviszonyban eltöltött idő
0-3 év
3-10 év
11-24 év
25 évtől

119.800-127.500
135.300-162.300
170.060-204.845
216.440-231.900
297.605
önkormányzati (közszolgálati)
tisztviselők
69.200-73.400
77.300-88.900
96.600-104.400
108.200-170.100
önkormányzati (közszolgálati)
tisztviselők
hivatali szervezet vezetője állapítja
meg:
161.500-231.900

180.000-300.000
230.000-380.000
280.000-450.000
350.000-500.000
420.000-700.000
állami tisztviselők
160.000-200.000
180.000-280.000
230.000-330.000
250.000-400.000
állami tisztviselők
145.000-170.000
170.000-220.000
200.000-260.000
230.000-300.000

A táblázatból látható, hogy
az állami tisztviselők bértáblája alkalmas a bérek differenciálására,
az önkormányzati tisztviselők bértáblája csak a felsőfokú végzettség esetében differenciál 11 év
jogviszonyban eltöltött idő elteltével, középfok esetében egyáltalán nincs differenciálás a jelenlegi illetményalappal,
az állami tisztviselői bértábla jelen pillanatban követi a garantált bérminimum emelését.
2017-ben 12 fő köztisztviselő jogviszonya szűnt meg a közös hivatalban, és közülük csak 4 fő vette igénybe a
kedvezményes nyugdíjazás lehetőségét.
Ahhoz, hogy a szakmailag kiemelkedő munkát végző köztisztviselőket meg tudjuk tartani, illetve az újonnan
jelentkezők számára anyagi megfontolások mentén is vonzóvá tegyük a nálunk kínálkozó munkalehetőséget, és
tudásukat városunk érdekében kamatoztathassák, szükségesnek tartjuk az illetményeket (folyamatosan) rendezni,
emelni.
A folyamatos, magas színvonalú munka elvégzése, a hivatali apparátus megtartása, a köztisztviselők számára
hivatalunkhoz méltó megélhetés biztosítása érdekében javaslom az illetményalap 50.000.-Ft-ra történő emelését.
A 2017. évi központi költségvetésről szóló törvényben – 2016. XC. törvény - kaptak felhatalmazást arra első ízben a
képviselő-testületek, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott illetményalaptól eltérő
összegben határozzák meg az illetményalapot. A következő táblázatban bemutatjuk, hogy az önkormányzatok, akik
már a tavalyi évben is éltek az eltérítés lehetőségével, milyen összegű illetményalapot határoztak meg
köztisztviselőik részére a 2017-es évre:
település
Békéscsaba
Békésszentandrás
Gyula
Körösladány
Mezőhegyes
Csabacsűd
Újkígyós
Almáskamrás

illetményalap összege
44 450.-Ft
42 750.-Ft
+ 15 % alapilletmény kiegészítés
45 000.-Ft
30 % (felsőfokú) és 20 % (középfokú) illetményalap
kiegészítés
45 000.- Ft
+ 15 % (felsőfokú) és 10 % (középfokú) illetményalap
kiegészítés
50 000.- Ft
50 245.- Ft
20 % illetményalap kiegészítés

A táblázatból látszik, hogy volt olyan önkormányzat, aki nem, vagy nemcsak a Kvtv-ben kapott felhatalmazás alapján
élt az illetményalap növelésével, hanem a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §-a
alapján is:
„(3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a
tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének
a) a megyei önkormányzatnál, a megyei jogú városnál legfeljebb 40 %-a,
b) községi önkormányzatnál legfeljebb 20 %-a,
c) az a) és b) pontban nem szereplő önkormányzatnál legfeljebb 30 %-a.
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(4) A helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést állapíthat meg egységesen
valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke legfeljebb 20 %.”
A Kvtv. 59. § (6) bekezdése szerint, amennyiben a helyi önkormányzat képviselő-testülete az illetményalap emelése
mellett dönt, úgy ezt a döntését rendeletben hozza meg, ezt megteheti önálló rendelet megalkotásával vagy az
eltérő illetményalapot meghatározhatja a költségvetési rendeletében is. Önálló rendelet megalkotását tartom
célszerűnek, a rendelet normaszövegének elfogadására a képviselő-testület döntése alapján a decemberi ülésén
kerülhet sor.
Annak érdekében, hogy a 2018-as költségvetési rendelet-tervezet összeállításához megfelelő információk álljanak
rendelkezésre, indokolt a Képviselő-testület szándékának ismerete.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az illetményalap emelésével kapcsolatosan várható
többletköltségek (rendszeres illetmény összege és a munkaadókat terhelő járulékok összege) a következők szerint
alakulnak (az itt megjelölt összegek a 2017-ben irányadó létszámadatok alapulvételével adódtak).
A táblázat tájékoztató jelleggel nem csak a rendszeres munkabért, hanem az összes személyi jellegű kifizetés
(alapilletmény, nyelvpótlék, vezetői pótlék, cafeteria, közlekedési és egyéb költségtérítés, jubileumi jutalom,
helyettesítés) összegét is tartalmazza.
Megnevezés

Éves alapilletmény és
kötelező pótlékok
E Ft
Járulék E Ft
Bér és járulék összesen E
Ft
Bér növekedés 2017. évhez
képest E Ft
Járulék változás 2017.
évhez képest E Ft
Bér növekedés hatása
járulékkal együtt 2017.
évhez képest E Ft
Növekedésből a garantált
bérminimum változás
hatása járulékkal együtt E
Ft
Kötelező lépés költség
hatása járulékkal együtt E
Ft
Tájékoztató: összes várható
személyi jellegű juttatás és
járulék E Ft

2017. költségvetési
rendeletben elfogadott
összegek

2018. év a kötelező lépések 2018. év 50.000 Ft-os
és törvényi változások
illetményalap figyelembe
figyelembe vételével
vételével
(illetmény alap: 38.650 Ft)

121 218

127 559

143 685

26 668

25 512

28 737

147 886

153 071

172 422

6 341

22 467

-1 156

2 069

5 185

24 536

4 164

4 164

1 766

1 766

177 590

192 141

170 171

A fenti táblázat alapján látható, hogy amennyiben az illetményalap 38.650 Ft-ról 50.000 Ft-ra változik, úgy a 2017.
évi rendszeres munkabérhez viszonyítva a növekedés összege 24.536 E Ft. Ezen összegből a kötelező lépésekre
és a garantált bérminimum változására az 5.930 E Ft-ot a jogszabály erejénél fogva biztosítani szükséges. A
Képviselő-testület amennyiben támogatja az illetményalap emelést, úgy a rendszeres bérek kifizetéséhez 18.606 E
Ft összegű plusz forrás szükséges. Ez az összeg csökkenthető a köztisztviselők teljesítményértékelése alapján
nyújtott céljuttatás 4 millió Ft összegével. Így a testület részéről biztosítandó többletforrás összege 14.606 E Ft.
A munkaadók által fizetett szociális hozzájárulási adó mértéke 2018. január 1-jétől várhatóan további 2
százalékponttal csökken. A járulékcsökkenés 2018. évben a hivatal bértömegét vizsgálva 3 millió Ft összegű
megtakarítást jelent.
A Képviselő-testület 403/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozatával engedélyezte 2018. január 1. napjától a hivatal
létszámának 1 fővel (adóügyi ügyintéző) történő bővítését. A létszámnövekedés plusz költségének forrása a feladat
ellátása során realizálódó többlet adóbevétel. Ebből adódóan fenti táblázatba ezen költséget nem építettük be.
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Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2018. január 1-től a legalább középfokú iskolai
végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált
bérminimumának havi összege a jelenlegi 161.000 Ft-ról 180.500 Ft-ra nő.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent leírtak alapján szíveskedjen állást foglalni az illetményalap jövő évi
emelése támogatásának tárgyában.
Tekintettel arra Gyomaendrőd Város Önkormányzata Csárdaszállás és Hunya Községek Önkormányzatával együtt
közös önkormányzati hivatalt működtet, mindhárom település Képviselő-testületének azonos tartalmú döntést kell
hoznia a köztisztviselői illetményalap emelésével kapcsolatban.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati
javaslat szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület
számára.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati
javaslat szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület
számára.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati
javaslat szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület
számára.

Döntési javaslat
"Döntés illetményalap megállapításáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az önkormányzati köztisztviselők
bérezése rendezésre szorul, ezért egyetért a 2018. évi illetményalap önkormányzati rendeletben való
megállapításával 50.000.-Ft összegben. Kezdeményezi a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó
önkormányzatok véleményének kikérését, felkéri a jegyzőt az illetményalap megállapításáról szól rendelet-tervezet
elkészítésére és a 2017. decemberi képviselő-testületi ülésre történő beterjesztésére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. november 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A 497/2017. (X. 26.) Gye. Kt. határozat módosítása
Weigertné Szilágyi Erika
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának folyamatban lévő TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00017 számú, Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatal című projektjének megvalósításához közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges,
melyhez a Képviselő-testület a 497/2017. (X. 26.) Gye. Kt. határozatában jelölte ki a Bíráló Bizottság tagjait, az
alábbiak szerint.
Közbeszerzési és jogi szakértelem: dr. Solymos Márton Lajos
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Kocsisné Takács Gabriella pénzügyi vezető
Műszaki szakértelem biztosítására: dr. Medveczki Teréz szakmai vezető
A Bíráló Bizottságban műszaki szakértelmet biztosító dr. Medveczki Teréz munkaviszonya a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatalban 2017. november 26-ával megszűnt és ezzel párhuzamosan kérte a TOP-3.2.1-15-BS12016-00017 számú projektben kötött Megbízási szerződése közös megegyezéssel történő megszüntetését is.
Fentieknek megfelelően dr. Medveczki Teréz a Bíráló Bizottságban sem tudja a számára kijelölt feladatokat ellátni,
így a 497/2017. (X. 26.) Gye. Kt. határozat módosítása szükséges, mely szerint a műszaki szakértelmet a
továbbiakban Jenei Bettina szakmai vezető biztosítja.
Kérem fentiek szíves tudomásul vételét és a határozat javaslat szerinti módosítását.
Döntési javaslat
"A 497/2017. (X. 26.) Gye. Kt. határozat módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület 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 projekt Bíráló Bizottságával kapcsolatban hozott
497/2017. (X. 26.) Gye. Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: dr. Solymos Márton Lajos
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Kocsisné Takács Gabriella pénzügyi vezető
Műszaki szakértelem biztosítására: Jenei Bettina szakmai vezető
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 11. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Weigertné Szilágyi Erika
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22. napirendi pont
BEJELENTÉS
A Képviselő-testület
2017. november 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Bejelentések
Dr. Uhrin Anna jegyző
Toldi Balázs polgármester
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