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Kérem, hogy az ülésen szíveskedjen részt venni.
Gyomaendrőd, 2018. március 14.
Betkó József sk.
Bizottsági elnök

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság
2018. március 19.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. március 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2018. évi Környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatok elbírálása
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Bizottság!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet (Kvör.), továbbá az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdetett azon civil szervezeteknek
támogatására, akik a rendeletekben foglalt cél szerinti tevékenységükkel hatékonyan segíthetik Gyomaendrőd Város
Önkormányzata környezetvédelmi feladatainak ellátását.
A pályázati űrlapok és a pályázat benyújtásához szükséges egyéb dokumentumok az önkormányzat honlapjáról
voltak letölthetők. A rendelet előírásai szerint a pályázatok kizárólag elektronikus úton nyújthatóak be. A benyújtási
határidő 2018. február 28-a éjfél volt.
A meghirdetett pályázatra összesen 9 pályázat érkezett be. A pályázatok, valamint a pályázatok összesített
táblázata az előterjesztéshez mellékletében találhatók.
2018-ban a következő pályázati célok támogathatók:
f) Vizek védelme
k) A holtágak környezetében megvalósuló, az épített környezet védelmére és fejlesztésére szolgáló közmű
beruházás közül a kövesút-, elektromos és ivóvíz vezeték -, szennyvíz – vagy csapadékvíz elvezetésére szolgáló
csatorna építése, fenntartása
Az egy pályázó által elnyerhető támogatás maximuma az Kvör. 6. § (3) értelmében: „A támogatás mértéke a
támogatható költségek önerő feletti része, maximum azonban a tárgy évet megelőző évben az egyesület
érdekeltségi területéről befolyt építményadó összege. A 3. § (1) bekezdés k) pontjában foglalt beruházás esetén a
támogatás mértéke maximum a tárgyévet megelőző évben az egyesület érdekeltségi területéről befolyt építményadó
összegének 150%-ában határozható meg.”
és (4) bekezdésében meghatározott „A nyújtandó támogatás mértéke – eltérő rendelkezés hiányában - legfeljebb a
tervezett költségek 30%-a lehet. A pályázatot elbíráló szerv kérésére be kell mutatni a fennmaradó saját rész
meglétének hitelt érdemlő igazolását.”
mértéke legfeljebb a pályázati kiírás 2. pontjában meghatározott keretösszeg azaz 4.000.000,-Ft.
2017. évben az egyesületek érdekeltségi területéről befolyt építményadó:
pályázó
Siratói Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
(Sirató-zug)
Peresi Holtág Környezetvédelmi Egyesület
(15401-15466, 16701-16781 hrsz.)
Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület
(Kecsegés-zug)
Békés Megyei Peresi Holtág Természetvédelmi Egyesület
(Peres-zug, Susány-zug)
Papzugi Természetvédelmi és Horgász Egyesület
(Pap-zug)
Templomzugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
(Templom-zug, Kis-zug)
Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
(Sóczó-zug, Rév-zug)
Bónom-zug Vizéért Egyesület
(Bónom zug, Harcsás-zug és Kecskés Zug)

építményadó
1.423.360,-Ft
1.102.160,-Ft
1.047.400,-Ft
268.400,-Ft
457.864,-Ft
1.485.530,-Ft
1.818.284,-Ft
2.165.760,-Ft

A Gyomai Horgászok Egyesülete pályázatát a KHESZ-szel közösen kívánja megvalósítani, a KHESZ az alábbi
holtágak halászati jogának alhaszonbérlője:
Fűzfás-zugi holtág,
Peresi holtág
Sirató holtág
Német-zugi holtág
Hantoskerti holtág,
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-

Rév-zug
Kecsegés-zug
Dan-zug

A támogatás feltétele: a Kvör. 7. § (2) bekezdésének megfelelően a pályázat keretében a saját forrás arányának
legkisebb mértéke a támogatási összeg 20 százaléka. A szükséges saját forrás biztosítása történhet természetben
vagy készpénzben.
A támogatási kérelmeket formai és tartalmi szempontból a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság bírálja el és tesz javaslatot a támogatás mértékének megállapítására vagy az elutasításra.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a benyújtott pályázatok támogatási javaslatáról dönteni szíveskedjen.
1. döntési javaslat
"2018. évi Környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatok érvényessége"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a 2018. évben Környezetvédelmi alapra beérkezett
S.sz.
Pályázó
Pályázati azonosító
1 Bónom-zug Vizéért Egyesület
KOR-001-18
2 Békés Megyei Peresi-holtág Természetvédelmi
KOR-002-18
Egyesület
3 Soczozugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület KOR-003-18
4 Peresi Holtág Környezetvédelmi Egyesület
KOR-004-18
5 Siratói Környezetvédelmi és Horgász Szövetség
KOR-005-18
6 Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület
KOR-006-18
7 Gyomai Horgászok Egyesülete
KOR-007-18
8 Pap-zugi Természetvédelmi és Horgász Egyesület KOR-008-18
9 Templomzugi Környezetvédelmi és Horgász
KOR-009-18
Egyesület
azonosítójú pályázatokat formai és tartalmi szempontból érvényesnek minősíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"2018. évi Környezetvédelmi alapra benyújtott pályázatok elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a 2018. évben Környezetvédelmi alapra beérkezett pályázatok az alábbiakban javasolja támogatni.
S.sz.
Pályázó
Pályázati azonosító
Igényelt támogatás Javasolt támogatás
1 Bónom-zug Vizéért Egyesület KOR-001-18
1.200.000,-Ft
2 Békés Megyei Peresi-holtág
KOR-002-18
350.000,-Ft
Természetvédelmi Egyesület
3 Soczozugi Környezetvédelmi és KOR-003-18
1.200.000,-Ft
Horgász Egyesület
4 Peresi Holtág
KOR-004-18
1.426.800,-Ft
Környezetvédelmi Egyesület
5 Siratói Környezetvédelmi és
KOR-005-18
800.000,-Ft
Horgász Szövetség
6 Kecsegészug Tájvédelmi és
KOR-006-18
1.000.000,-Ft
Horgász Egyesület
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7 Gyomai Horgászok Egyesülete KOR-007-18
8 Pap-zugi Természetvédelmi és KOR-008-18
Horgász Egyesület
9 Templomzugi
KOR-009-18
Környezetvédelmi és Horgász
Egyesület

2.200.000,-Ft
357.000,-Ft
800.000,-Ft

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. március 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Szociális ellátás visszafizetésére kötelezettek egy éven túli tartozásainak
törlése
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2017. október 19. napján kelt I/2/2017. iktatószámú, követeléskezelés a helyi adó és egyéb önkormányzati
kintlévőségek vonatkozásában tárgyú belső ellenőrzési jelentés a szociális ellátások hátralék állományával
kapcsolatban az alábbiakat állapította meg:
„Szociális rendszer keretében nyújtott hátralék állománya több évre nyúlik vissza.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 14. § szerint A szociális hatáskört
gyakorló szerv által a szociális igazgatási eljárásban hozott kötelezettséget megállapító határozat jogerőre
emelkedésétől számított egy év eltelte után nincs helye végrehajtásnak."
Javaslom a szociális ellátás visszafizetésére kötelezettek tartozását törölni.”
A hivatal intézkedési ütemtervet készített a belső ellenőrzési jelentés végrehajtására:
„A szociális ellátás visszafizetésére kötelezettek tartozásai tekintetében a belső ellenőrzési jelentés kiemelte, hogy a
szociális igazgatási eljárásban hozott kötelezettséget megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év
eltelte után nincs helye végrehajtásnak, e rendelkezés alapján a belső ellenőrzési jelentés az egy éven túli
tartozások törlésére tett javaslatot.
Tekintettel arra, hogy ez több mint száz egyedi ügyet érint az alábbi intézkedési terv alapján javaslom a törlést
végrehajtani:
intézkedés
határidő
Képviselő-testületi döntés a behajthatatlan
2018. márciusi
követelések kivezetéséről
testületi ülés
Aktív korúak ellátásából és jövedelempótló
támogatásból valamint az előlegből adódó hátralékok,
2018.04.01. –
mint behajthatatlan követelések törlése – egyedi törlő
2018.07.31.
határozatok meghozatala
Köztemetésből adódó hátralékok, mint behajthatatlan
2018.04.01. –
követelések törlése – egyedi törlő határozatok
2018.07.31.
meghozatala
Adósságcsökkentési támogatásból adódó hátralékok,
2018.04.01. –
mint behajthatatlan követelések törlése – egyedi törlő
2018.07.31.
határozatok meghozatala

felelős
Keresztesné Jáksó Éva
osztályvezető
Balázs Róbert
ügyintéző
Fagyas Dóra
ügyintéző
Omiliákné Csikós Anikó
ügyintéző

A szociális ellátásokból 2018. február 28. napján fennálló tartozásokat az alábbi táblázat tartalmazza:
szociális
ellátás
megnevezése/hátralékos személyek
száma
szociális ellátások – előleg/ 46 fő
rendszeres szociális segély/ 12 fő
aktív korúak rendszeres szociális
segélye/ 125 fő
munkanélküliek jövedelempótló
támogatása/ 4 fő
adósságcsökkentési támogatás/ 29
fő
köztemetés/ 30 fő
összes hátralékos személy

hátralék összege (Ft)
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kamat összege(Ft)

215 872
1 373 974

0
154 695

7 458 292

551 786

38 119

0

2 148 820

0

1 756 455

81 568

12 991 532

788 049

246 fő
mindösszesen fennálló hátralék

13 779 581

A belső ellenőrzési jelentés kiemelte, hogy szociális ellátások esetében 1 éven belül lehet végrehajtási eljárást
lefolytatni. A végrehajtásra rendelkezésre álló egy év alatt sajnos a hátralékos személyek csak igen kis százaléka
kerül olyan élethelyzetbe, hogy végrehajtható jövedelemmel rendelkezzenek, ezért érdemi végrehajtási
intézkedéseket az egy év alatt is csak nagyon kevés esetben tudott a hivatal kezdeményezni.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Szociális ellátás visszafizetésére kötelezettek egy éven túli tartozásainak törlése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 2018. február 28. napján fennálló, a
szociális ellátórendszer keretében nyújtott hátralék állomány törléséhez:
szociális ellátás
megnevezése/hátralékos személyek
száma
szociális ellátások – előleg/ 46 fő
rendszeres szociális segély/ 12 fő
aktív korúak rendszeres szociális
segélye/ 125 fő
munkanélküliek jövedelempótló
támogatása/ 4 fő
adósságcsökkentési támogatás/ 29
fő
köztemetés/ 30 fő
összes hátralékos személy
246 fő
mindösszesen fennálló hátralék

hátralék összege (Ft)

kamat összege(Ft)

215 872
1 373 974

0
154 695

7 458 292

551 786

38 119

0

2 148 820

0

1 756 455

81 568

12 991 532

788 049
13 779 581

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Uhrin Anna jegyzőt, hogy az intézkedési terv
alapján a végezzék el az egyedi hatósági ügyekben a fennálló tartozás törlését a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 14. §-a alapján.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. március 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

XX. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál szervezéséről
tájékoztatás
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Weigertné Gubucz Edit a Kállai Ferenc Kulturális Központ mb. intézményvezetője benyújtotta tájékoztatását a 2018.
április 27-29 között megrendezésre kerülő XX. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál szervezésének
folyamatáról.
A tájékoztatás az előterjesztés mellékletében található.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület a tájékoztató tudomásul vételére.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"XX. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál szervezéséről tájékoztatás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Kállai Ferenc Kulturális Központ mb.
intézményvezetője által adott tájékoztatást a XX. Gyomaendrődi Sajt- és Túrófesztivál szervezéséről.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Kállai Ferenc Kulturális Központ
Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9.
e-mail: kfkk.gyomaendrod@gmail.com
tel: +36 (66) 283-524

Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Képviselő-testülete részére
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Tárgy: Tájékoztatás
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester úr!

A Kállai Ferenc Kulturális Központ 2017 novemberében benyújtotta a XX. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál előzetes programtervezetét, tematikáját. Az intézmény november óta
folyamatosan szervezte a szórakoztató programokat, kiegészítő eseményeket. A megrendelések és
szükséges szerződések megkötése folyamatos.
A Nemzeti Kulturális Alaphoz beadott pályázatunk sajnos elutasításra került, de 2018. évben egy
másik pályázat került benyújtásra a szakmai program megvalósításának támogatására.
A szakmai hátteret biztosító KKASE-vel történt egyeztetést követően folyamatban van a szakmai
program összeállítása, melynek köszönhetően biztosított a látványsajt készítés, valamint 2018 évben
is szeretnénk túrógombócot készíteni a rendezvényre kilátogatóknak.
A rendezvény népszerűsítésre szolgáló reklámok összeállítása is megtörtént, hamarosan láthatók és
hallhatók lesznek. Az idei évben ismét a Duna Televízió népszerűsíti a fesztivált két gasztronómiai
műsor (Gasztro Angyal, Ízőrzők) között.
Több támogatóval is folynak tárgyalások, melyek kimenetele pozitív hatást gyakorol a rendezvény
költségeinek anyagi megsegítésére. A rendezvény bevétel és kiadás tervezete jelenleg egyensúlyban
van, de vannak olyan költségek, melyeknek összegét a rendezvény előtt csak az előző évi költség
összegével számoltuk.

2018. 04. 27. péntek
Szórakoztató programok
17.00 „Gyomaendrőd
Szeretlek”
20.00 Fáklyás felvonulás
Hajómodellezők a
Hantoskerti Holtágon
21.00 Aggi élő koncert

Szakmai programok
10.00 Szakmai Wokshop

Kiegészítő programok

14.00 Házi praktikák a
Sajtkészítésben
16.00 Sajt vásár

2018. 04. 28. szombat
Szórakoztató programok

Szakmai programok

Kiegészítő programok

8.00 Sajtverseny
11.00 Rezesbanda

10.00 Sajtvásár

13.00 Manó Magic

14.00-19.00 Látvány
sajtkészítés

14.00 Napsugár Bábszínház
előadása
15.00 FolkParádé a
testvérvárosok világnapja
alkalmából
17.00 Langaléta
Garabonciás
18.00 Zaporozsec élő
koncert
21.00 Ocho Macho élő
koncert

9.00 Dr. Tóth Elek Kertbarát
Kör (bor-pálinka verseny)
9.00 Kirakodó Vásár

15.00-17.00 Sajtpróba

2018. 04. 29. vasárnap
Szórakoztató programok
10.00 – 12.00
Élő kívánságműsor a Rádió
1-el
Street Art origami
Kézműves foglalkozás
12.00 Nótaszó
Puj Ferenc és Népi
zenekarával

Szakmai programok
8.00-12.00 Sajtos- Túrós
ételek Főzőversenye

Kiegészítő programok
9.00 Kirakodó Vásár - Bemutató

10.00 Sajtvásár
10.00-14.00 Sajtpróba

2018 Túrógombóc készítés

13.00 Szelle Szilárd műsora
14.00 Nagyotmondó Tóbiás
gyermekműsor
15.00 Eredményhirdetés
16.00 Idenézz!
17.00 Tűzzsonglőr
18.00 „Pataki Művek
21.00 EDDA - élő koncert

Kérem a tisztelt Képviselő- testületet a tájékoztatás tudomásul vételére.
Gyomaendrőd, 2018. március 9.
Tisztelettel:

Weigertné Gubucz Edit
mb intézményvezető sk

4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. március 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A közbiztonsági referens beszámolója 2017. évről
Csordás Ádám
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2012. január 1-ével lépett életbe az új katasztrófavédelmi törvény. A 2011. évi CXXVIII. törvény és végrehajtására
kiadott 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet hozta létre a közbiztonsági referensi státuszt és határozza meg a
közbiztonsági referensekre vonatkozó szabályokat. A kormányrendelet szabályozása szerint a katasztrófavédelmi
szempontból I. és II. veszélyességi osztályba sorolt településen a polgármester közbiztonsági referenst jelöl ki. A
referens a polgármester feladat-meghatározásának megfelelően vesz részt a polgármester katasztrófák elleni
védekezési feladatainak tervezésében, szervezésében és végrehajtásában.
A közbiztonsági referensi feladatokat 2017. február 1. napjától Csordás Ádám, helyettesítése esetén Enyedi László
látja el.
A 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletnek megfelelően az alábbi feladatok kerültek elvégzésre 2017-ben:
1. Megtörtént a város katasztrófavédelmi szempontból történő veszélyességi osztályba sorolása, melyet évente felül
kell vizsgálni. Ennek során a helyi sajátosságokra és jellemzőkre tekintettel, valamennyi ismert veszélyeztető hatást
figyelembe kell venni, azok egymásra gyakorolt hatásainak értékelésével. Értékelni kell a természeti, civilizációs és
egyéb eredetű veszélyforrások, a kritikus infrastruktúrával kapcsolatos kockázatok előfordulásának gyakoriságát és
annak hatását. Ennek felmérése, ellenőrzése eredményeképp 2017.10.04. napján elkészült az erre vonatkozó
2017. évi javaslat. A kockázat elemzés és értékelés eredményeként Gyomaendrőd város a 234/2011. (XI. 10.) Korm.
rendelet értelmében I. katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra, elsősorban a bel- és árvíz veszélyeztetettség
miatt.
2. A közbiztonsági referens a jogszabályokra és a tartalmi szempontokra tekintettel folyamatos felülvizsgálati és
korrigálási munkát végzett a település veszély elhárítási, megalakítási, kitelepítési, befogadási, valamint riasztási és
mozgósítási terveiben. A felülvizsgálati és korrigálási munkákat különösen az abban foglalt személyi, tárgyi,
intézményi változások (pl. intézmények nevének, vezetőinek változása, utcanevek, továbbá létszámadatok
megváltozása) teszik indokolttá.
A kérdéses időszakban is folyamatosan zajlott a köteles polgári védelmi szervezetekbe beosztott személyek
adatainak pontosítása, annak érdekében, hogy a több mint 300 főt valós és aktualizált adatokkal tudjuk kezelni. A
korrigálások után elkészültek a szükséges beosztó, illetve felmentő határozatok, amelyekről az érintettek postai úton
értesültek. Ez a feladat folyamatos felülvizsgálatot igényel, s melynek aktualizálása a 2018. év egyik legfontosabb
feladata.
3. A fent említett terveken és határozatokon kívül a település adataival, technikai eszközeivel kapcsolatos
dokumentumok is aktualizálásra kerültek, melyben a településünkre vonatkozó, katasztrófavédelmi szempontból
jelentős, aktuális adatokat kell nyilvántartani.
A katasztrófa helyzetekben rendelkezésre álló speciális technikai eszközök összeírása, aktualizálása februárban, a
befogadó helyek és tömegétkeztetési kapacitások helyszíni felméréséről a jegyzőkönyvek májusban kerültek
elkészítésre.
4. A közbiztonsági referens a feladatkörében felmerülő rendezvényeken, gyűléseken és értekezleteken részt vett,
így a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Járási mentőcsoport, a „VIDRA Mentőcsoport” által szervezett
kitelepítési gyakorlaton, a 2017. február 22. napján tartott Közbiztonsági referensi értekezleten is, továbbá képviselte
a Polgármestert a Helyi Védelmi Bizottság tavaszi ülésén és a Békés Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi
Szövetség éves közgyűlésén is.
5. A 2017. november 16. napján tartott, Gyomaendrőd Város települési polgári védelmi szervezet felkészítésén a
referens részt vett, illetve a további részt vevők beosztó határozatait elkészítette és elküldte.
6. A közbiztonsági referensi feladatok egész évben rendszeres elfoglaltságot jelentenek a megbízott személynek. Az
előzőeken túl részt vesz minden, a településen, katasztrófavédelmi szempontból történő ellenőrzésen (csapadékvíz
elvezető árkok felülvizsgálata, belvíz elleni védekezés munkálatainak felülvizsgálata, települési hulladékszállítás
ellenőrzése stb.), különböző adatokat szolgáltat a katasztrófavédelmi szervek megkeresésére (pl.: közfoglalkoztatott
személyek létszámáról, szúnyoggyérítési feladatok elvégzéséről), részt vesz a különböző oktatásokon,
értekezleteken.
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Ezen feladatok elvégzéséhez rendszeres segítséget nyújtanak a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, a
Szarvasi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság munkatársai, különösen Majoros Zsolt tűzoltó alezredes, illetve Szilágyi
Sándor, katasztrófavédelmi megbízott.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Hatósági ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
tevékenységéről szóló beszámolót.

Képviselő-testülete

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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elfogadja

a

közbiztonsági

referens 2017. évi

5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. március 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A 2500 m2 alatti telek és termőföld ingatlanok értékesítése nyílt árverésen
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról [ 543/2017.(XI.30.) önkormányzati
határozat], hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő 2500 m2 alatt alábbiakban felsorolt ingatlanokat nyílt árverésen
értékesíti.
1.

Belterületi telkek

Ssz.

Helyrajzi
szám

1.

1045

Terület
nagysága
( m2 )
1238

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

1302/32
1388/2
1390/1
1390/2
1391/1
1391/2
1391/3
1391/4
3424/2
5475
5723
6552
6553
6554
6555
6556
6557
7507
7523

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

2.

Cím, egyéb jellemző

Értékbecslés alapján
javasolt vételár (Ft)

Kert, gyomai településrész, Révlapos, árvízvédelmi
töltéshez közel. Bérleti jogviszonnyal terhelt 2018.
szeptember 30.-ig.
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
Újkert sor, beépítetlen terület
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 )

619 000
1 244 000
57 800
8 100
53 600
68 600
68 600
67 800
83 400
312 500
414 400
1 066 000
74 500
67 500
63 200
63 800
57 300
51 400
297 750
290 500

Termőföldek

Ssz.

Helyrajzi
szám

Művelési ág

Min.
osztály

Terület
( ha )

1.
2.

02724
02765/6

szántó
szántó

4
4

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

13444
13485
13510
15060/3
8652
9040

szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó

4
4
4
6
4
3

AK érték

A terület elhelyezkedése

0,0130
0,2431

0,29
5,49

0,2216
0,1543
0,1622
0,2268
0,1857
0,2021

5,01
3,49
3,66
2,77
4,19
6,85

Madarásztanya, Koplaló
Tövishát, csatorna szélén,
gyepmesteri telep
Újkert - sor
Újkert - sor
Újkert - sor
Bónom-zug külső, út mellett
Öregszőlő
Bónom - zug, nem vízp., töltés
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Értékbecslés
alapján javasolt
vételár (Ft)
7 000
200 000
180 000
104 000
109 000
70 000
125 000
274 000

9.

9186

szántó

4

0,2438

5,51

10.

02229/9

2

0,2381

3,71

11.

02426/17

2

0,0280

0,44

Vitéz düllő

12.

10078

gyep
(legelő)
gyep
(legelő)
gyümölcsös

mellett
Bónom - zug, nem vízp., töltés
mellett
Szennyvíztelephez közel

2

0,0352

0,92

220 000
129 000
11 000

Endrőd, belterület Polányi út
23 000
mellet
13.
14051
gyümölcsös
2
0,0647
1,69
Keleti utca, töltés mellett
42 000
14.
13743
kert
2
0,0223
0,58
Csepüskert
12 000
15.
14008/2
kert
2
0,0266
0,69
Keleti utca, töltés mellett
14 000
16.
15057/4
kert
2
0,0836
2,18
Pap - zug, nem vízparti,
54 000
töltés, mellett
17.
15632
kert
2
0,0807
2,11
Dan - zug, nem vízpari
53 000
18.
15653
kert
2
0,0915
2,39
Dan - zug, nem vízpari
60 000
19.
8083
kert
2
0,0874
2,28
Öregszőlő
570 000
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról [ 545/2017.(XI.30.) önkormányzati
határozat], hogy a 9621 hrsz.-ú zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű, 274 m2 területű ingatlant nyílt
árverésen értékesíti. Az ingatlan értékesítésére az értékbecslés alapján javasolt vételár nettó 2.720.000,-Ft
Az ingatlanokról elkészült az értékbecslés, amelyek az alábbi linkeken megtekinthetők.

http://www.gyomaendrod.hu/eloterjesztesek/ktulesek/20180329/2500_m2_alatti_kulteruleti_ingatlanok_ertekbecsles_201803

http://www.gyomaendrod.hu/eloterjesztesek/ktulesek/20180329/2500_m2_alatti_belteruleti_ingatlanok_ertekbecsles_201803
http://www.gyomaendrod.hu/eloterjesztesek/ktulesek/20180329/templom-zug_9621_hrsz_ertekbecsles.pdf
Az ingatlan tulajdonjogát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) pontjában meghatározott átlátható
szervezet, természetes személy, illetve több társaság vagy természetes személy együttesen szerezheti meg.
A termőföldek esetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban:
földforgalmi törvény) 10. § szabályozza a tulajdonszerzési jogosultságot.
Ha a törvény másként nem rendelkezik, a föld tulajdonjogát belföldi természetes személy és tagállami állampolgár
szerezheti meg.
A földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy és tagállami állampolgár akkor szerezheti meg a föld
tulajdonjogát, ha a birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem
haladja meg az 1 hektárt.
A földforgalmi törvény 36. §(1) b) bekezdése értelmében nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása
az állam, illetve az önkormányzat tulajdonában álló föld elidegenítéséhez.
Az ingatlanok elidegenítése Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. § (1) alapján
versenyeztetési eljárás útján a legmagasabb összegű ajánlat értékelési szempontja alapján történik.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Belterületi ingatlanok árverési kiírása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező a 2500 m2 alatt
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lévő telek ingatlanok értékesítésére egyfordulós, nyílt árverést hirdet az alábbi felhívás szerint.
ÁRVERÉSI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
a Gyomaendrőd, 1302/32; 1388/2; 1390/1; 1390/2; 1391/1; 1391/2; 1391/3; 1391/4; 3424/2; 5475; 5723; 6552;
6553; 6554; 6555; 6556; 6557; 7507; 7523 és 9621 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésre nyílt érverést hirdet
Az árverést kiíró megnevezése és székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Telefon: +36-66/386-122
Képviseli: Toldi Balázs polgármester
e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu
Az árverés célja: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő–testülete által kijelölt ingatlanok értékesítése
egyfordulós nyilvános árverésen.
Az árverést vezeti: Csényi István a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazottja.
Az árverés kiírása, meghirdetése
A megkötendő szerződés típusa: Adásvételi szerződés
Az árverésen részt vehet:
1. Természetes személy,
2. Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1)
pontjában meghatározott átlátható szervezet,
3. Több társaság vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos magyar jogszabályok értelmében az
ingatlan tulajdonjogát megszerezheti.
Magánszemélyek a személyi okmányaikkal igazolhatják magukat.
Cégek esetében az aláírásra jogosult, vagy érvényes meghatalmazással rendelkező vehet részt a
versenytárgyaláson. Az aláírási címpéldány eredeti példányát, a 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási
címpéldányt és a cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozatot, melyet az eredeti okirat bemutatásával a
versenytárgyaláson kell igazolni.
Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az előleg letétbe
helyezésre került.
1. Kikiáltási ár, induló licit, licitlépcső, az ingatlanok adatai, és egyéb információk:
1.1
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:
Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)

Gyomaendrőd, belterület, Kert, gyomai településrész, Révlapos,
árvízvédelmi töltéshez közel
1045
1238 m2
1/1
Kivett
Beépítetlen terület
Tehermentes
Révlaposon helyezkedik el a töltéshez közel, hasznosítása Kertként
jellemző. Bérleti jogviszonnyal terhelt 2018. szeptember 30.-ig.
Kertes mezőgazdasági terület övezete (Mk). A telken gazdasági épület
helyezhető el.
619 000
5 000

1.2
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Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:
Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)

Gyomaendrőd, Körös sor 17/2.
1302/32
311 m2
1/1
Kivett
Beépítetlen terület
E.ON vezetékjog 70 m2 területre
Vízparttal rendelkezik a Hantoskerti holtágra
„Üh” jelű Hétvégi házas üdülőterület. Nem beépíthető. Mobil építmény
helyezhető a telken.
1 244 000
10 000

1.3
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:

Gyomaendrőd, belterület, Kert, Kálvin és Keleti utca között
1388/2
289 m2
1/1
Kivett
Beépítetlen terület
E.ON vezetékjog
Sűrű növényzettel benőtt terület, vízállásos, hasznosítása korlátozott.

Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)
1.4
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:
Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)
1.5
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:
Helyi építési szabályozás
szerinti a besorolása:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)
1.6
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:

„Lf” jelű falusias lakóterület,
57 800
1 000
Gyomaendrőd, belterület, Kert, Kálvin és Keleti utca között
1390/1
85 m2
1/1
Kivett
Beépítetlen terület
E.ON vezetékjog
Sűrű növényzettel benőtt terület, vízállásos, hasznosítása korlátozott
„Lf” jelű falusias lakóterület,
8 100
500
Gyomaendrőd, belterület, Kert, Kálvin és Keleti utca között
1390/2
268 m2
1/1
Kivett
Beépítetlen terület
Tehermentes
Sűrű növényzettel benőtt terület, vízállásos, hasznosítása korlátozott
„Lf” jelű falusias lakóterület,
53 600
1 000
Gyomaendrőd, belterület, Kálvin J. u. 14.
1391/1
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Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:
Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)
1.7
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:
Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)
1.8
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:
Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)
1.9
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:
Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)
1.10
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:

343 m2
1/1
Kivett
Lakóház, udvar
E.ON vezetékjog
Az épület már korábban lebontásra került., vízállásos, hasznosítása
korlátozott
„Lf” jelű falusias lakóterület,
68 600
1 000
Gyomaendrőd, belterület, Kert, Kálvin és Keleti utca között
1391/2
343 m2
1/1
Kivett
Beépítetlen terület
Tehermentes
Sűrű növényzettel benőtt terület, vízállásos, hasznosítása korlátozott
„Lf” jelű falusias lakóterület,
68 600
1 000

Gyomaendrőd, belterület, Kert, Kálvin és Keleti utca között
1391/3
339 m2
1/1
Kivett
Beépítetlen terület
Tehermentes
Sűrű növényzettel benőtt terület, vízállásos, hasznosítása korlátozott
„Lf” jelű falusias lakóterület,
67 800
1 000
Gyomaendrőd, belterület, Kert, Kálvin és Keleti utca között
1391/4
417 m2
1/1
Kivett
Beépítetlen terület
Tehermentes
Sűrű növényzettel benőtt terület, vízállásos, hasznosítása korlátozott
„Lf” jelű falusias lakóterület,
83 400
1 000
Gyomaendrőd, belterület, Újkert sor, beépítetlen terület
3424/2
1250 m2
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Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:
Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)
1.11
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:
Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)
1.12
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:
Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)
1.13
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:
Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)
1.14
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:

1/1
Kivett
Beépítetlen terület
Tehermentes
Általános mezőgazdasági terület övezete (Má),
312 500
5 000
Gyomaendrőd, Juhász Gy. u. 19.
5475
592 m2
1/1
Kivett
Lakóház, udvar
Tehermentes
Az épület korábban lebontásra került
„Lf” jelű falusias lakóterület,
414 400
5 000
Gyomaendrőd, Polányi M. u. 71.
5723
1066 m2
1/1
Kivett
Lakóház, udvar
Tehermentes
Az épület korábban lebontásra került
„Lf” jelű falusias lakóterület,
1 066 000
10 000
Gyomaendrőd, Vadász u. 10.
6552
745 m2
1/1
Kivett
Lakóház, udvar
Tehermentes
Az épület korábban lebontásra került.
„Lf” jelű falusias lakóterület,
74 500
1 000
Gyomaendrőd, Vadász u. 9.
6553
675 m2
1/1
Kivett
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Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:
Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)
1.15
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:
Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)
1.16
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:
Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)
1.17
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:
Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)
1.18
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:

Lakóház, udvar
E.ON vezetékjog
Az épület korábban lebontásra került.
„L”f jelű falusias lakóterület,
67 500
1 000
Gyomaendrőd, Vadász u. 8.
6554
632 m2
1/1
Kivett
Lakóház, udvar
E.ON vezetékjog
Az épület korábban lebontásra került.
„Lf2 jelű falusias lakóterület,
63 200
1 000
Gyomaendrőd, Vadász u. 7.
6555
638 m2
1/1
Kivett
Lakóház, udvar
E.ON vezetékjog
Az épület korábban lebontásra került.
„Lf” jelű falusias lakóterület,
63 800
1 000
Gyomaendrőd, Táncsics u. 19.
6556
573 m2
1/1
Kivett
Lakóház, udvar
Tehermentes
Az épület korábban lebontásra került.
„Lf” jelű falusias lakóterület,
57 300
1 000
Gyomaendrőd, Táncsics u. 17.
6557
514 m2
1/1
Kivett
Lakóház, udvar
E.ON vezetékjog
Az épület korábban lebontásra került.
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Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)
1.19
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:
Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)
1.20
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:
Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)
1.21
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:
Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)

„Lf” jelű falusias lakóterület,
51 400
1 000
Gyomaendrőd, Vasútsor 11.
7507
1191 m2
1/1
Kivett
Lakóház, udvar
Tehermentes
Az épület korábban lebontásra került.
„Lf” jelű falusias lakóterület,
297 750
3 000
Gyomaendrőd, Mester u. 10.
7523
1162 m2
1/1
Kivett
Beépítetlen terület
Tehermentes
Az épület korábban lebontásra került.
„Lf” jelű falusias lakóterület,
290 000
3 000
Gyomaendrőd, zártkert, Templom-zug, vízparti
9621
274 m2
1/1
Zártkert
Zártkerti művelés alól kivett terület
Tehermentes
Az ingatlanon egy kétszintes 50,97 m2 alapterületű „hétvégi” ház
található. Az ingatlan áramközművel ellátott
„Üh” jelű Hétvégiházas üdülőterület.,
2 700 000
50 000

Minden egyes ingatlanra külön kell licitálni.
2. Az árverés
2.1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal ülésterme (Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
2.2 Ideje: 2018. április 24. 1000 óra.
3. Árverési biztosíték
3.1 A meghirdetett ingatlanra az induló ár 10 %-át kitevő árverési biztosíték utalását – legkésőbb 2018. április 24.én 9 óráig - el kell indítani az Békés Takarék Szövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 számlára, és annak
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bizonylat másolatát az ajánlatához kell csatolni.
3.2 Az árverés során azon licitálók, akik nem nyertek, azoknak a befizetett előleg visszautalásra kerül, az eredmény
megállapítását követő 3 napon belül. A nyertes licitáló döntése alapján szintén kérheti az előleg visszautalását, vagy
annak beszámítását a vételárba.
4. Szerződéskötés feltételei
4.1 Az árverés nyertese az értesítést követően 15 napon belül szerződést köt.
4.2 Vételár megfizetése: Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
4.3. Az adásvételi szerződés elkészítése, az ügyvédi költség, valamint a földhivatali eljárás díjai a vevőt terhelik.
5. A szerződéskötés egyéb feltételei
5.1. Ha az árverés nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőben – meghiúsul,
vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a
szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő licitálóval – azonos feltételek mellett –
szerződést kötni, vagy új árverést kiírni.
5.2. A nyertes licitáló helyébe lépő licitálóval csak akkor köthető szerződés, ha
a) az árverési kiírás erre lehetőséget adott, továbbá
b) az árverés eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt licitálót erről külön értesítették, továbbá
c) a szerződésnek a kiíró által történő – a 5.1 pontban foglalt okok miatti – felmondása vagy attól történő elállása
esetén a szerződéskötéstől számított 6 hónap még nem telt el.
6. Az árverési kiírás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján ( www.gyomaendrod.hu) illetve a Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.
7. Az ingatlanokkal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
Osztályán lehet kérni munkanapokon 800 és 1400 között. Az ingatlanok a helyszínen megtekinthetők, a 9621 hrsz.-ú
ingatlan esetében időpont egyeztetése szükséges.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Külterületi ingatlanok árverési kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező a 2500 m2 alatt
lévő termőföldek értékesítésére egyfordulós, nyílt árverést hirdet az alábbi felhívás szerint.
ÁRVERÉSI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
a Gyomaendrőd, 02724; 02765/6; 13444; 13485; 13510; 15060/3; 8652; 9040; 9186; 02229/9; 02426/17; 10078;
14051; 13743; 14008/2; 15057/4; 15632; 15653; és 8083 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésre nyílt érverést hirdet
Az árverést kiíró megnevezése és székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Telefon: +36-66/386-122
Képviseli: Toldi Balázs polgármester
e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu
Az árverés célja: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő–testülete által kijelölt ingatlanok értékesítése
egyfordulós nyilvános árverésen.
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Az árverést vezeti: Csényi István a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazottja.
Az árverés kiírása, meghirdetése
A megkötendő szerződés típusa: Adásvételi szerződés
Az árverésen részt vehet:
1. Természetes személy,
2. Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1)
pontjában meghatározott átlátható szervezet,
3. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: földforgalmi törvény) 10. §
szabályozza a tulajdonszerzési jogosultságot.
Ha a törvény másként nem rendelkezik, a föld tulajdonjogát belföldi természetes személy és tagállami állampolgár
szerezheti meg.
A földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy és tagállami állampolgár akkor szerezheti meg a föld
tulajdonjogát, ha a birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem
haladja meg az 1 hektárt
Magánszemélyek a személyi okmányaikkal igazolhatják magukat.
Cégek esetében az aláírásra jogosult, vagy érvényes meghatalmazással rendelkező vehet részt a
versenytárgyaláson. Az aláírási címpéldány eredeti példányát, a 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási
címpéldányt és a cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozatot, melyet az eredeti okirat bemutatásával a
versenytárgyaláson kell igazolni.
Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az előleg letétbe
helyezésre került.
1. Kikiáltási ár, induló licit, licitlépcső, az ingatlanok adatai, és egyéb információk:
1.1.
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Művelési ága:
Bejegyzett teher:
Kikiáltási ár (Ft):
Licitlépcső (Ft):

Gyomaendrőd, Külterület, Madarásztanya, koplaló
02724
130 m2, 0,29 AK
Kizárólagos önkormányzati tulajdon
Szántó, 4. minőségi osztály
Bejegyzést nem tartalmaz
7 000
100

1.2
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Művelési ága:
Bejegyzett teher:
Kikiáltási ár (Ft):
Licitlépcső (Ft):

Gyomaendrőd, Külterület, Tövishát, csatorna szélén
02765/6
2431 m2, 5,49 AK
Kizárólagos önkormányzati tulajdon
Szántó, 4. minőségi osztály
Bejegyzést nem tartalmaz
200 000
1 000

1.3
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Művelési ága:
Bejegyzett teher:
Kikiáltási ár (Ft):
Licitlépcső (Ft):

Gyomaendrőd, Újkert-sor
13444
2216 m2, 5,01 AK
Kizárólagos önkormányzati tulajdoni hányad
Szántó, 4. minőségi osztály
Bejegyzést nem tartalmaz
180 000
1 000

1.4
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:

Gyomaendrőd, Újkert-sor
13485
19

Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Művelési ága:
Bejegyzett teher:
Kikiáltási ár (Ft):
Licitlépcső (Ft):

1543 m2, 3,49 AK
Kizárólagos önkormányzati tulajdoni hányad
Szántó, 4. minőségi osztály
Bejegyzést nem tartalmaz
104 000
1 000

1.5
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Művelési ága:
Bejegyzett teher:
Kikiáltási ár (Ft):
Licitlépcső (Ft):

Gyomaendrőd, Újkert-sor
13510
1622 m2, 3,66 AK
2160/4320 önkormányzati tulajdoni hányad
Szántó, 4. minőségi osztály
Bejegyzést nem tartalmaz
109 000
1 000

1.6
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Művelési ága:
Bejegyzett teher:
Kikiáltási ár (Ft):
Licitlépcső (Ft):

Gyomaendrőd, Bónom-zug külső, út mellett
15060/3
2268 m2, 2,77 AK
Kizárólagos önkormányzati tulajdoni hányad
Szántó, 6. minőségi osztály
Bejegyzést nem tartalmaz
70 000
500

1.7
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Művelési ága:
Bejegyzett teher:
Kikiáltási ár (Ft):
Licitlépcső (Ft):

Gyomaendrőd, Öregszőlő
8652
1857 m2, 4,19 AK
1857/3290 önkormányzati tulajdoni hányad
Szántó, 4. minőségi osztály
Bejegyzést nem tartalmaz
125 000
1 000

1.8
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Művelési ága:
Bejegyzett teher:
Kikiáltási ár (Ft):
Licitlépcső (Ft):

Gyomaendrőd, Bónom - zug, nem vízparti töltés mellett
9040
2021 m2, 6,85 AK
Kizárólagos önkormányzati tulajdoni hányad
Szántó, 3. minőségi osztály
Bejegyzést nem tartalmaz
274 000
1 000

1.9
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Művelési ága:
Bejegyzett teher:
Kikiáltási ár (Ft):
Licitlépcső (Ft):

Gyomaendrőd, Bónom - zug, nem vízparti töltés mellett
9186
2438 m2, 5,51 AK
Kizárólagos önkormányzati tulajdoni hányad
Szántó, 4. minőségi osztály
E.ON vezetékjog
220 000
1 000

1.10
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Művelési ága:
Bejegyzett teher:
Kikiáltási ár (Ft):

Gyomaendrőd, Külterület, szennyvíztelephez közel
02229/9
2381 m2, 3,71 AK
Kizárólagos önkormányzati tulajdon
Gyep (legelő), 2. minőségi osztály
Vezetékjog középnyomású földgázelosztó vezetékre 1266 m2 biztonsági
övezetére
129 000
20

Licitlépcső (Ft):

1 000

1.11
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Művelési ága:
Bejegyzett teher:
Kikiáltási ár (Ft):
Licitlépcső (Ft):

Gyomaendrőd, Külterület, Vitéz düllő
02426/17
280 m2, 0,44 AK
Kizárólagos önkormányzati tulajdon
Gyep (legelő), 2. minőségi osztály
Bejegyzést nem tartalmaz
11 000
100

1.12
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Művelési ága:
Bejegyzett teher:
Kikiáltási ár (Ft):
Licitlépcső (Ft):

Gyomaendrőd, Endrőd belterület Polányi út mellet
10078
352 m2, 0,92 AK
Kizárólagos önkormányzati tulajdoni hányad
Gyümölcsös, 2. minőségi osztály
E.ON vezetékjog
23 000
100

1.13
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Művelési ága:
Bejegyzett teher:
Kikiáltási ár (Ft):
Licitlépcső (Ft):

Gyomaendrőd, Keleti utca, töltés mellett
14051
647 m2, 1,69 AK
Kizárólagos önkormányzati tulajdoni hányad
Kert, 2. minőségi osztály
Bejegyzést nem tartalmaz
42 000
500

1.14
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Művelési ága:
Bejegyzett teher:
Kikiáltási ár (Ft):
Licitlépcső (Ft):

Gyomaendrőd, Csepüskert
13743
223 m2, 0,58 AK
76/200 önkormányzati tulajdoni hányad
Kert, 2. minőségi osztály
Bejegyzést nem tartalmaz
12 000
100

1.15
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Művelési ága:
Bejegyzett teher:
Kikiáltási ár (Ft):
Licitlépcső (Ft):

Gyomaendrőd, Keleti utca, töltés mellett
14008/2
266 m2, 0,69 AK
Kizárólagos önkormányzati tulajdoni hányad
Kert, 2. minőségi osztály
Bejegyzést nem tartalmaz
14 000
100

1.16
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Művelési ága:
Bejegyzett teher:
Kikiáltási ár (Ft):
Licitlépcső (Ft):

Gyomaendrőd, Pap - zug, nem vízparti, töltés mellett
15057/4
836 m2, 2,18 AK
Kizárólagos önkormányzati tulajdoni hányad
Kert, 2. minőségi osztály
Vízügyi szolgalmi jog
54 000
500

1.17
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:

Gyomaendrőd, Dan - zug, nem vízparti
15632
21

Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Művelési ága:
Bejegyzett teher:
Kikiáltási ár (Ft):
Licitlépcső (Ft):

807 m2, 2,11 AK
Kizárólagos önkormányzati tulajdoni hányad
Kert, 2. minőségi osztály
Bejegyzést nem tartalmaz
53 000
500

1.18
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Művelési ága:
Bejegyzett teher:
Kikiáltási ár (Ft):
Licitlépcső (Ft):

Gyomaendrőd, Dan - zug, nem vízparti
15653
915 m2, 2,39 AK
Kizárólagos önkormányzati tulajdoni hányad
Kert, 2. minőségi osztály
Bejegyzést nem tartalmaz
60 000
500

1.19
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Művelési ága:
Bejegyzett teher:
Kikiáltási ár (Ft):
Licitlépcső (Ft):

Gyomaendrőd, Öregszőlő
8083
874 m2, 5,49 AK
Kizárólagos önkormányzati tulajdon
Szántó, 4. minőségi osztály
Bejegyzést nem tartalmaz
570 000
1 000

Minden egyes ingatlanra külön kell licitálni.
2. Az árverés
2.1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal ülésterme (Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
2.2 Ideje: 2018. április 25. 1000 óra.
3. Árverési biztosíték
3.1 A meghirdetett ingatlanra az induló ár 10 %-át kitevő árverési biztosíték utalását – legkésőbb 2018. április 25.én 9 óráig - el kell indítani az Békés Takarék Szövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 számlára, és annak
bizonylat másolatát az ajánlatához kell csatolni.
3.2 Az árverés során azon licitálók, akik nem nyertek, azoknak a befizetett előleg visszautalásra kerül, az eredmény
megállapítását követő 3 napon belül. A nyertes licitáló döntése alapján szintén kérheti az előleg visszautalását, vagy
annak beszámítását a vételárba.
4. Szerződéskötés feltételei
4.1 Az árverés nyertese az értesítést követően 15 napon belül szerződést köt.
4.2 Vételár megfizetése: Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
4.3. Az adásvételi szerződés elkészítése, az ügyvédi költség, valamint a földhivatali eljárás díjai a vevőt terhelik.
4.4. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. Törvény 21. § értelmében (továbbiakban:
földforgalmi törvény) a föld eladása esetén a földre vonatkozó, a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlatot egységes
okiratba foglalt szerződésbe (a továbbiakban: adásvételi szerződés) kell foglalni, és azt a tulajdonosnak – a felek
aláírásától számított 8 napon belül – közölnie kell e törvényen, valamint más törvényen, illetve a megállapodáson
alapuló elővásárlási jog jogosultjaival. Az adásvételi szerződést – az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben
meghatározottak szerint – az elővásárlásra jogosultakkal a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat
jegyzője útján hirdetményi úton kell közölni, azzal, hogy a tulajdonosnak az adásvételi szerződést a más törvényen,
és a megállapodáson alapuló elővásárlásra jogosultakkal közvetlenül is közölni kell. Az adásvételi szerződésnek a
vevő részéről tartalmaznia kell a 13–15. §-ban előírt nyilatkozatokat is, ennek hiányában azokat a 13–15. §-ban
előírt alakszerűségi előírásoknak megfelelően az adásvételi szerződéshez csatolni kell.
4.5. A földforgalmi törvény 21. szakaszában foglaltak alapján az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő
közlése a települési önkormányzat polgármesteri hivatala, illetve közös önkormányzati hivatal (a továbbiakban
együtt: polgármesteri hivatal) esetében a közös önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára és a közös önkormányzati
hivatalhoz tartozó önkormányzat hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel történik azzal, hogy a szerződésben
felismerhetetlenné kell tenni az eladó és a vevő nevén, lakcímén vagy értesítési címén, valamint állampolgárságán
kívül valamennyi természetes személyazonosító adatot.
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A közlés kezdő napja az adásvételi szerződésnek a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztését
követő nap. Az elővásárlási jog jogosultja a közlés kezdő napjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül tehet
az adásvételi szerződésre elfogadó, vagy az elővásárlási jogáról lemondó jognyilatkozatot. Az elővásárlásra jogosult
– ide nem értve a földalapkezelő szervezetet – a jognyilatkozatát a jegyző részére személyesen adja át. A
földalapkezelő szervezet a jognyilatkozatát a jegyzőnek megküldi, vagy a földalapkezelő szervezet képviseletében
eljáró személy átadja a jegyzőnek. Az elővásárlási jogról való lemondásnak kell tekinteni, ha az elővásárlásra
jogosult az e bekezdésben meghatározott határnapig nem nyilatkozik.
4.6 A földforgalmi törvény 36. §(1) b) bekezdése értelmében nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv
jóváhagyása az állam, illetve az önkormányzat tulajdonában álló föld elidegenítéséhez.
5. A szerződéskötés egyéb feltételei
5.1. Ha az árverés nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőben – meghiúsul,
vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a
szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő licitálóval – azonos feltételek mellett –
szerződést kötni, vagy új árverést kiírni.
5.2. A nyertes licitáló helyébe lépő licitálóval csak akkor köthető szerződés, ha
a) az árverési kiírás erre lehetőséget adott, továbbá
b) az árverés eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt licitálót erről külön értesítették, továbbá
c) a szerződésnek a kiíró által történő – a 5.1 pontban foglalt okok miatti – felmondása vagy attól történő elállása
esetén a szerződéskötéstől számított 6 hónap még nem telt el.
6. Az árverési kiírás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján ( www.gyomaendrod.hu) illetve a Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.
7. Az ingatlanokkal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
Osztályán lehet kérni munkanapokon 800 és 1400 között. Az ingatlanok nem körülzártak, a helyszínen
megtekinthetők.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő – testülete
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. március 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Gyomaendrődi Ipari Parkban lévő építési területből ingatlanrész
értékesítése
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Glencore Gabonatároló és Logisztikai Kft. kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. A társaság a Gyomaendrődi
Ipari Park területén lévő (3741/38 hrsz.) telephelyét kívánja bővíteni az előterjesztéshez mellékelt változási vázrajzon
feltüntetett módon. A vázrajz adatai alapján a telephely 5083 m2-el kerülne kiegészítésre. A telephely bővítése csak
telekhatár-rendezéssel történhet, mert az önkormányzati tulajdonú 3741/52 hrsz.-ú ingatlanból nem alakítható ki a
vázrajzon feltüntetett módon önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlan. A társaság a területrész megvásárlására
nettó 700 Ft/m2 összegben tett ajánlatot, amely összesen nettó 3.558.100,-Ft.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának az ipari park létrehozásával az volt a célja, hogy a településen területet
biztosítson a helyi vállalkozások, és természetesen más befektetők részére a tevékenységük, valamint a fejlesztési
elképzeléseik megvalósítására. Az ipari parkban a területrész értékesítését követően az Önkormányzatnak, valamint
a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nek összesen közel 14 ha szabad terület marad, amely értékesíthető fejlesztési céllal.
Az önkormányzat kataszteri nyilvántartásában a 3741/52 hrsz.-ú ingatlan az üzleti vagyon részét képezi, amely
forgalomképes. Az ingatlan területe 11 ha 4200 m2 , művelési ága kivett építési terület és árok.
A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján az ingatlanra az „Gk” jelű
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezet előírásai vonatkoznak.
Az ipari park területén lévő fejlesztési céllal értékesíthető 3741/40 és 3741/52 hrsz.-ú ingatlanokról független
szakértői véleményt kértünk, amely 6 hónapnál nem régebben készült. A szakértői vélemény az ingatlanok becsült
forgalmi értékét összesen nettó 80,445 millió Ft összegben határozta meg. A szakértői vélemény az ingatlanok nettó
fajlagos telek árát 555 Ft/m2 összegben határozta meg. A szakvélemény a Városüzemeltetési Osztályon
megtekinthető.
A szakértői vélemény alapján a megvásárolni kívánt 5083 m2 nagyságú terület becsült forgalmi értéke: nettó
2.821.065,- Ft. A társaság a területrészér megvásárlására tett ajánlata 737.035 Ft-tal több a szakvéleményben
megállapított értéknél.
Az ingatlan értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés k) pontja
alapján forgalmi adó köteles.
A társaság által kért terület a fent már említett okok miatt csak a földrészletek telekhatár-rendezésével értékesíthető.
A területrész értékesítésére javasolt nettó ár nem éri el a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény
(továbbiakban: Nvtv.) 11. § (16) bekezdése szerint meghatározott értékhatárt (jelenleg nettó 25.000.000,-Ft), így
nem kötelező a versenyeztetés.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 10/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10.§(2) bekezdés d) pontja értelmében mellőzhető a
versenyeztetés a telek-kiegészítésként történő ingatlanértékesítés esetén, amennyiben a telekrészlet kizárólag egy
önálló ingatlanhoz csatolható, a telekrész egyedi forgalmi értéke nem éri el a nettó 5 millió Ft-ot, és annak nagysága
nem haladja meg az egész ingatlan területének 20%-át.
Az Nvtv. 14. §-a alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden
más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A Magyar Állam 5 millió forintig nem él az elővásárlási jogával.
Javasoljuk az előterjesztéshez mellékelt a Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatala 236/2017
számon záradékolt változási vázrajz szerint a 3741/38 hrsz.-ú ingatlanhoz telekhatár-rendezés jogcímén kerülő 5083
m2 terület értékesítését nettó 3.558.100,-Ft összegben a Glencore Gabonatároló és Logisztikai Kft. részére az
alábbi feltételek mellett.
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1. Az adásvételi szerződés, valamint a kapcsolódó telekhatár-rendezésről készített változási vázrajzok benyújtása az
illetékes földhivatalhoz a Vevő kötelezettsége.
2. A Vevőt terhelik az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyeztetés eljárás költségei, az adásvétellel kapcsolatosan
felmerülő költségek és illetékek, valamint az adásvételi szerződés elkészíttetése.
3. Az ingatlan birtokba adására a teljes vételár megfizetését követően kerül sor.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Területrész értékesítése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról
és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2018. (II. 27.) önkormányzati
rendelet 10.§ (2) bekezdés d) pontja alapján telekhatár-rendezés jogcímén elad a gyomaendrődi 3741/52 hrsz.-ú
ingatlanból 5083 m2 nagyságú területet nettó 3.558.100,-Ft vételáron a Glencore Gabonatároló és Logisztikai
Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipari Park).
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 3741/38 és 3741/52
hrsz.-ú földrészletek telekhatár-rendezéséhez, valamint az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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A terület-kiegészítés formája

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. március 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Forgalmi rend változtatás
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetőjeként Tóth Ferenc forgalmirend
változtatási kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. Kérelmében előadta, hogy a Hősök út Fő út és az Esze
Tamás utca közötti szakaszán a megnövekedett gépjármű forgalom és a parkoló autók miatt az útszakasz 30
km/órás sebesség korlátozását kéri.
Az útszakasz sebesség korlátozása 2 db új tartó oszlop és 2 db 30 km/h sebesség korlátozó jelzőtábla
kihelyezésével valósítható meg.
A táblák kihelyezésének költsége megközelítőleg bruttó 40.000 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
Döntési javaslat
"Sebesség korlátozás bevezetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Hősök út Fő út és Esze Tamás utca közötti szakaszán 30
km/óra sebességkorlátozást vezessen be.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. március 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2018. évi útkarbantartási terv
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2018. februári Képviselő-testületi ülésen történt tájékoztatás szerint összegyűjtöttük a városüzemeltetési osztályra
beérkezett lakossági, intézmény vezetői és képviselői útfelújítási és útépítési kéréseket és javaslatokat.
A beérkezett kérések megvalósításának műszaki tartalma pontosan nem került kidolgozásra, így költségbecslés sem
készült hozzá.
A beérkezett javaslatok az alábbiak:
Besenyszegi utca aszfaltozása a gáttól a Fő útig
A meglévő leromlott aszfalt út újra aszfaltozása 455 m hosszú és 4 m szélességben. A Korábban elkészült útalapra
új aszfalt réteg kiépítése 240 m hosszan és min 3 m szélességben. Építési engedély köteles tevékenység,
engedélyezési terv készítése szükséges.
Németzugi sor közepe
A Németzugi sor középső szakaszán 70 m hosszúságban még nem nincs kiépítve útalap.
Október 6 ltp. garázssorhoz vezető út a Selyem út felől
150 m hosszú és 3 m széles útalap építés a Selyem úttól a garázssor végéig
Október 6 ltp. Lidl felé eső rövid útszakasza
36 m hosszú és min. 4 m széles aszfalt burkolat építés a meglévő útalapra.
Építési engedély köteles tevékenység, engedélyezési terv készítése szükséges.
Korányi utca-Décsi utca kereszteződése
Csatlakozó ívek szélesítése
Kenderáztató utca
A 2017-ben kiépített aszfalt burkolat folytatásaként 79 m új aszfaltburkolat készítése.
Deák utca-Blaha utca kereszteződésénél parkoló kialakítása. Építési engedély köteles tevékenység, engedélyezési
terv készítése szükséges.
Blaha Lujza út, Szent Antal Népház környezetében parkoló kialakítása. Építési engedély köteles tevékenység,
engedélyezési terv készítése szükséges.
Fő út 56/1 szám alatti Lottózó környezetében parkoló építés
Kis Bálint utcában a szennyvíz nyomvonal javítás 380 méteren átlagosan 1,2 m szélességben
Toldi Miklós utca folytatásában a 9. számú ingatlanig útalap építése 170 m hosszúságban 3 méter szélességben
Téglagyári út teljes kátyúzás
Hantoskerti úton a meglévő aszfalt burkolatú út és a töltéslábnál lévő földút között új feljáró/sárrázó építése
megközelítőleg 60 m2 felületen
Mirhóháti utca 8. számú ingatlan (Idősek Otthona) környezetében parkoló építése Építési engedély köteles
tevékenység, engedélyezési terv készítése szükséges.
Orgona utca 11-13. között új aszfalt burkolatú út építése. Építési engedély köteles tevékenység, engedélyezési terv
készítése szükséges.
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Blaha út és a Korányi utca csatlakozásánál a kanyarodó ív kibővítése. Megközelítőleg 20 m2
Dózsa György úton, a Posta oldalában új parkoló építése. Építési engedély köteles tevékenység, engedélyezési
terv készítése szükséges.
Damjanich utca teljes hosszában történő felújítása. 419 m hosszúságban és 3 m szélességben új aszfalt burkolat
építés.
A Peresi -holtág Simai -zug részén 02738 hrsz-ú út töltéstől a hídig terjedő kb. 112 m-es, és a híd utáni kb. 100 mes szakaszon szórt út készítése. A híd bal lábánál az út beszakadt a víz kimosta.
(A helyi gazdákkal és a Peresi-Holtág Környezetvédelmi Egyesülettel egyeztetve, a nagyobb területtel rendelkező
gazdák felajánlották, hogy a gépi földmunkát elvégeznék, ill. 20 000Ft/ha hozzájárulást fizetnének.)
02763 hrsz (Gyepmesteri telep előtt elhaladó) út javítása. A meglévő szórt út kátyúinak feltöltése.
Olajosok útja teljes szakaszának kátyúzása.
Gyomaendrőd belterületén a korábbi évekhez hasonlóan 2.000 m2 kátyúzás. (becsült költség: bruttó 16 millió
forint)
Templom-zugi út (Bárka látogató központ) javítása. A meglévő összetőrt beton burkolat felújítása 140 m
hosszúságban.
Kossuth Lajos út 45. szám előtt parkoló építés. Rendelkezésre áll az építési engedély és a tervdokumentáció.
Kossuth Lajos út 7. szám (Óvoda) előtt parkoló építés. Építési engedély köteles tevékenység, engedélyezési terv
készítése szükséges.
Hősök út 45 számú (Szakrendelő) ingatlan előtt található parkoló burkolatának és vízelvezetésének felújítása.
Selyem úthoz csatlakozó Szent Gellért Általános Iskola parkolójából új kivezető út építése és új járdakapcsolat
kialakítása. Építési engedély köteles tevékenység, engedélyezési terv készítése szükséges.
Dr. Pikó Béla u. 3. szám alatti orvosi rendelő udvarán parkoló építés.
Fő út 3. szám alatti orvosi rendelő udvarán parkoló építés
Közfoglalkoztatáson belül betervezett fejlesztések:
Selyem út Tamási Áron utca és a József Attila utca közötti szakaszán parkoló építés
Ipartelep út Fő út és Selyem út közötti szakaszán járda építés
A 2018. évi költségvetésben „Külterületi utak felújítására” 10 millió forint és „Út és parkoló építésre” további 10 millió
forint került elkülönítésre, melyhez további 20 millió forint csoportosítható a „Belterületi utak fenntartás” szakfeladat
terhére.
A fenti előterjesztés az összes beérkezett igényt tartalmazza. A rendelkezésre álló források figyelembe vételével
kijelenthető, hogy az igények töredéke valósítható meg többlet forrás kijelölése nélkül. Az előkészítő munka
folytatásához kérjük a Képviselő-testületet, hogy a további kidolgozásra szánt munkálatok listáját állítsa össze, mely
alapján az áprilisi ülésre beterjesztésre kerülhet a végleges, becsült költségekkel ellátott 2018 évi építési és felújítási
terv.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Karbantartási terv"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2018. évi út és parkoló építési valamint útfelújítási munkálatok
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előkészítése során további kidolgozásra az alábbi helyszíneket jelölje ki:
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 04. 26.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. március 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Járda és szennyvíz pályázat 2018.
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2015-ben kihirdetésre került „Lakossági szennyvízcsatlakozási”, majd 2017-ben a „Lakossági járdafelújítási”
pályázat.
Mindkét pályázati konstrukcióra érkeztek be ajánlatok és a pályázatok megvalósítása szinte minden támogatott
pályázati helyszínen megtörtént.
Mivel a pályázatok kiírásakor meghatározott keretösszegek és építési anyagok még nem kerültek felhasználásra
ezért mindkét pályázat folyamatos beadhatóság mellett jelenleg is nyitva áll.
A szennyvíz csatlakozási és a járda felújítási pályázatok költségvetési előirányzatát, mint pályázható alapot
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7.
§ (4) és (5) bekezdése nevesíti.
Mivel a pályázati támogatások igénybevételéhez szükséges költségvetési források csak az adott költségvetési évre
biztosítottak, a költségvetési év végével azok az előirányzatok formálisan megszűnnek, adott esetben ki is
merülhetnek és csak a tárgyévi költségvetés fog újból előirányzatot biztosítani, így indokolt a folyamatos beadási
határidejű pályázatokat úgy meghirdetni, hogy azok a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, de legkésőbb a tárgyév
december 31-éig folyamatosan nyújtható be.
A pályázati felhívások a határozati javaslatokban megtalálhatók.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"Járdafelújítási pályázat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Lakossági járda felújítási támogatása” című LJT-2018 számú
pályázati felhívást az alábbiak szerint fogadja el:
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Lakossági járda felújítási támogatása”
Pályázat kódszáma: LJT-2018
2018. március
1. A pályázati konstrukció tárgya, célja
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Képviselő-testülete (a továbbiakban: Pályázat kiíró) 227/2017 (IV.27.) Gye.
Kt. határozata alapján pályázatot tesz közzé cselekvőképes nagykorú természetes személyek részére, a település
járdahálózatának felújítására.
A pályázattal, a gyomaendrődi lakóhellyel rendelkező cselekvőképes nagykorú természetes személyek járda
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felújításhoz szükséges építőanyagokra (homokos kavics és cement) nyújthatnak be támogatási kérelmet.
A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen a közlekedés és a településkép javítása.
2. A pályázati konstrukció forrása
A támogatás vissza nem térítendő természetbeni támogatás formájában kerül átadásra.
A támogatásra rendelkezésre álló építési alapanyag értéke: 2,4 millió Ft.
3. A támogatás igénybevételére jogosultak köre
A járda felújítási pályázatra azok az ingatlantulajdonosok, társasházi lakóközösségek jelentkezhetnek, akik az
Önkormányzat által biztosított anyagból (sóder, cement) vállalják a város közterületén található, közcélt szolgáló és
felújítást igénylő járdák felújítási munkáinak kivitelezését és beadványukban megjelölik a kivitelezésért felelős
személyt, aki a munkálatokat irányítja, írásban vállalja a munka minőségi végrehajtását, valamint annak befejezését
jelzi az Önkormányzat felé.
5. Az alapanyag meghatározásának szabályai
Pályázat kiírója a meglévő járda szélességével megegyező, minimum 1 méter, de legfeljebb 1,4 méter szélességű
járda építését támogatja. A kiépítendő járda vastagsága 10 cm. A beépítendő ágyazat vastagsága 10 cm.
Ágyazat mennyisége: 0,1 m3/ m2
Sóder mennyisége: 0,1 m3/m2
Cement mennyisége: 30 kg/m2
A kivitelezés során keletkező beton törmeléket a Pályázat kiírója díjmentesen elszállítja.
7. A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
A pályázatotok benyújtására nyitva álló idő: A rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, legkésőbb 2018. december
31-ig folyamatosan.
A Pályázókat pályázati díj nem terheli.
8. Pályázatok feldolgozása
A benyújtásra került pályázatok a benyújtás sorrendjében folyamatosan kerülnek feldolgozásra.
A befogadott pályázatok esetében a pályázat hiánytalan benyújtásától számított 30 munkanapon belül, a Pályázat
kiíró dönt a pályázatok:
·
támogatásáról;
·
tartaléklistára helyezésről;
·
elutasításáról.
A Pályázókat a döntésről a döntés meghozatalát követő 15 napon belül tájékoztatja. A vissza nem térítendő
támogatásban részesülő Pályázók részére a Támogató Támogatói Okiratot küld.
9. Pályázat megvalósítása
A Pályázónak a pályázat megvalósítására 30 nap áll rendelkezésre. A pályázat megvalósításáról a pályázónak
értesítenie kell a Pályázat kiírót. A pályázat határidőre történő befejezésének elmulasztása esetén a pályázónak a
Támogatói Okiratban rögzített kártérítési kötelezettsége keletkezik.
10. A pályázati dokumentumok beszerzésének lehetőségei
A Pályázati Felhívás a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán és a www.gyomaendrod.hu
honlapon érhetőek el.

Pályázati adatlap
a „Lakossági járda felújítási támogatása” programhoz
Pályázó adatai
Név:
………………………………………………………
Állandó lakcím:
………………………………………………………
Születési hely, idő:
………………………………………………………
Anyja neve:
………………………………………………………
Adóazonosító jel:
………………………………………………………
Pályázó telefonszáma:
………………………………………………………
Pályázatban résztvevő ingatlan címe:………………………………………………………
Felújítandó járda hossza:
………………………………………………………
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Felújítandó járda szélessége (min. 1 m): …………………………………………………
Keletkező törmelék mennyisége:
………………………………………………………
Kivitelezést végző személy neve:
………………………………………………………
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
(Érintettség esetén közzétételi kérelem benyújtása szükséges, mely a
https://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/srv/letoltheto/kozpenz_kozzeteteli_kerelem.doc címen érhető el.)
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.
Kelt: Gyomaendrőd, 2018. …………. hónap ……nap.

………………………………………
Pályázó aláírása
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Szennyvízcsatlakozási pályázat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása” című LSZT2018 számú pályázati felhívást az alábbiak szerint fogadja el:
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása”
Pályázat kódszáma: LSZT-2018
2018. március
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1. A pályázati konstrukció tárgya, célja
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Képviselő-testülete (a továbbiakban: Pályázat kiíró) 179/2016 (III.31.) Gye.
Kt. határozata alapján pályázatot tesz közzé cselekvőképes nagykorú természetes személyek részére, a település
szennyvízhálózatára történő csatlakozás támogatására.
A pályázattal, a gyomaendrődi lakóhellyel rendelkező cselekvőképes nagykorú természetes személyek,
támogatással csökkentett beruházási áron jogosultak a házi szennyvíz csatlakozási pont kiépítésére.
A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen a környezet és talajvédelem.
2. A pályázati konstrukció forrása
A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában kerül folyósításra.
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 1.465.000 Ft.
3. A támogatás igénybevételére jogosultak köre
Jelen pályázati forrásból támogatást az a 2018. március 31. előtt létesített gyomaendrődi lakóhellyel rendelkező
cselekvőképes nagykorú természetes személy kaphat, akit a tulajdonában lévő, Gyomaendrőd közigazgatási
területén álló, a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. § szerinti lakásnak minősülő ingatlana után a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti talajterhelési díjfizetési
kötelezettség terheli.
4. A támogatható tevékenységek köre
A pályázati támogatás a 3. pontban foglalt lakás talajterhelési díjfizetési kötelezettséget keletkeztető állapotának
megszüntetésére nyújtható be. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó előzetesen beszerezze az
Alföldvíz Zrt Szolgáltatói hozzájárulását. Egy személy csak egy pályázatot nyújthat be.
5. A költségek meghatározásának szabályai
Pályázat kizárólag az Alföldvíz Zrt. (5500 Gyomaendrőd, Fő út 83.) által kiadott Szolgáltatói hozzájárulásban foglalt
költségvetés alapján nyújtható be.
A lakóépület és a szennyvízcsatlakozó pont közötti összekötő szennyvízvezeték kiépítése nem támogatott költség.
6. A pályázattal elnyerhető támogatás
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, melyet a Támogató a Támogatott és a kivitelező között
létrejött 1. melléklet szerinti engedményezési szerződés alapján közvetlenül a kivitelezőnek folyósít.
A támogatás összege:
A szennyvíz csatlakozási pont kiépítési költségeinek 50 százaléka, de legfeljebb 100.000 Ft.
A támogatást a Támogatói Okirat kézhezvételét követően lehet igénybe venni a kivitelezési szerződés aláírásával.
A támogatás folyósításának feltétele, hogy a Pályázó a csatlakozási pont megrendelésekor a saját forrást a
Kivitelezőnek megfizesse.
7. A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
A pályázatotok benyújtására nyitva álló idő: A rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, legkésőbb 2018. december 31ig folyamatosan.
A Pályázókat pályázati díj nem terheli.
8. Pályázatok feldolgozása
A benyújtásra került pályázatok a benyújtás sorrendjében folyamatosan kerülnek feldolgozásra.
A befogadott pályázatok esetében a pályázat hiánytalan benyújtásától számított 90 munkanapon belül, a Pályázat
kiíró dönt a pályázatok:
·
támogatásáról;
·
tartaléklistára helyezésről;
·
elutasításáról.
A Pályázókat a döntésről a döntés meghozatalát követő 15 napon belül tájékoztatja. A vissza nem térítendő
támogatásban részesülő Pályázók részére a Támogató Támogatói Okiratot és a támogatás Kivitelezőre történő
engedményezésére vonatkozó kétoldalúan aláírandó szerződést küld a pályázók részére.
9. A pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei
A Pályázati Felhívás a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán és a www.gyomaendrod.hu
honlapon érhetőek el.
1. melléklet

Engedményezési szerződés
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a „Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása” programra
Engedményező (jogosult) adatai
Név:
………………………………………
Állandó lakcím:
………………………………………
Adóazonosító jel:
………………………………………
Engedményes adatai
ALFÖLDVÍZ Regionális Viziközmű-szolgáltató Zrt.
Székhely:
5600 Békéscsaba, Dobozi út. 5.
Adószám:
13100887-2-04
Bankszámlaszám:
10402609-26017989-00000000
Számlavezető bank:
K&H Bank
Képviseli:
Tinkáné Zvara Erzsébet divízióvezető és Pálos Tamás divízióvezető-helyettes
(továbbiakban együttesen: Szerződő felek) mely létrejött a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6:193. § alapján, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
1. Előzmények
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő testületének ……. sz. határozatával a lakossági szennyvízcsatlakozási pont kiépítésére vonatkozó pályázat eredményeként az Engedményező részére …………Ft támogatási
összeg került megállapításra.
A Felek közös megegyezés alapján az alábbi engedményezési megállapodást kötik.
2. A szerződés tárgya
Szerződő felek jelen megállapodás aláírásával rögzítik, hogy az 1. pont szerint a Lakossági szennyvíz-csatlakozási
pont kiépítésére vonatkozó pályázat eredményeként Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete
által az Engedményező részére megállapított - így az Engedményezőnek Gyomaendrőd Város Önkormányzatával,
mint Kötelezettel szemben fennálló - összesen ……. Ft (azaz …….. forint) támogatási összeget ingyenesen az
Engedményesre engedményezi. Az Engedményes az engedményezést elfogadja.
3. Felek egyéb megállapodásai
3.1. A Felek rögzítik, hogy az engedményezés folytán a jogosult helyébe az Alföldvíz Zrt., mint Engedményes lép,
mely alapján az engedményezett támogatási összeg folyósítása kizárólag az Engedményesnek teljesíthető. Ezen
ténnyel kapcsolatban a Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés egy példányát Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának, mint Kötelezettnek megküldik, mely alapján a Kötelezett a szerződés kézhezvételének napjától
kizárólag az Engedményes részére teljesíthet a jelen engedményezési szerződés szerint, a nevére és címére
kiállított bruttó 100.000 Ft összegről kiállított számla alapján átutalással a számlán feltüntetett 15 napos fizetési
határidőn belül.
3.2. A Felek rögzítik, hogy a szennyvíz-csatlakozási pont kiépítésének a 3.1. pont alapján fennmaradó összegét
külön számla alapján az Engedményező fizeti meg az Engedményes részére.
3.3. Az Engedményező kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott követelés vonatkozásában harmadik
személynek nincsen olyan joga, amely az Engedményesnek a jelen szerződésből származó jogainak gyakorlását
akadályozza, vagy meghiúsítja.
A szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló, 2013. évi V. törvény – különösen annak engedményezésre vonatkozó – szabályait tekintik irányadónak.
Jelen megállapodást a felek elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írták alá.

2018 év …………………..….…hónap……………nap
………………………………..…..
Engedményező aláírása
2. melléklet
Alulírott

……………………………………..
Engedményes aláírása

Meghatalmazotti nyilatkozat minta
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Név: ………………………………………..………………………
Állandó lakcím: ………………………………………..………………………
Adóazonosító jel: ………………………………………..………………………
meghatalmazom
Név: ………………………………………..………………………
Születési hely, dátum: ………………………………………..………………………
Személyazonosító igazolvány száma: ………….…………………….………………………
Állandó lakcím: ………………………………………..………………………
hogy az „Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása” programra nevemben pályázatot nyújtson be, és a
pályázattal kapcsolatos ügyintézés során helyettem és nevemben teljes körűen eljárjon.
Keltezés: ………………….., ……… év ….… hó ……. nap
………………………………..…..
Meghatalmazó aláírása
Tanúk: 1.
Név: ....................................................................
Lakcím: ...............................................................
Szig. szám: .........................................................
Aláírás: ...............................................................

……………………………………..
Meghatalmazott aláírása
2.
Név: .....................................................................
Lakcím: ...............................................................
Szig. szám: ..........................................................
Aláírás: ................................................................

Pályázati adatlap
a „Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása” programhoz
Pályázó adatai
Név:
………………………………………………………
Állandó lakcím:
………………………………………………………
Születési hely, idő:
………………………………………………………
Anyja neve:
………………………………………………………
Adóazonosító jel:
………………………………………………………
Pályázó telefonszáma:
………………………………………………………
Pályázatban résztvevő ingatlan címe:………………………………………………………
Szolgáltatói hozzájárulás iktatószáma:………………………………………………………
Szolgáltatói hozzájárulás szerinti kivitelezési költség:…………………………………….
Igényelt támogatás összege:
………………………………………………………
Önerő összege:
………………………………………………………
Nyilatkozat
Alulírott a „Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása” pályázati konstrukció vonatkozásában kijelentem, hogy a
pályázati adatlapon Pályázóként megjelölt természetes személynek:
• nincs lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása (kivéve, ha az
adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett);
• rendelkezik magyar adóazonosító jellel;
• az adatlapon megadott adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek.
Tudomásul veszem, hogy
• a kivitelezés a Támogatói Okirat rendelkezésre állásáig nem hajtható végre;
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
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– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
(Érintettség esetén közzétételi kérelem benyújtása szükséges, mely a
https://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/srv/letoltheto/kozpenz_kozzeteteli_kerelem.doc címen érhető el.)
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.
Kelt: Gyomaendrőd, 2018. …………. hónap ……nap.

………………………………………

Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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Pályázó aláírása

10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. március 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Járási start közmunka 2018.-2019. évi elfogadott
mintaprogramjairól
Varjú Róbert
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Közfoglalkoztatási Irodája elkészítette a Járási start közmunka
mintaprogramok 2018-2019. évi tervezetét, melyet a Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszer (rövidítve: Ktk.)
elektronikus rendszerébe feltöltött. A Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztálya a feltöltött tervezetet ellenőrizte, és felterjesztette elfogadásra a BM részére. A BM elfogadta a felterjesztett
mintaprogramokat, melynek eredményeképpen megkötésre kerültek a hatósági szerződések. A kistérségi járási
startmunka programok az elmúlt évekhez hasonlóan 2018.-2019.-évben is 7 mintaprogramból állnak. A
mintaprogramokban dolgozók tervezett bérköltsége az érintett időszakban összesen (bér+járulék) bruttó
200.999.820.-Ft, mely 100%-ban támogatott. A programokhoz kapcsolódó összes dologi és beruházási költség
pedig 53.676.318.-Ft, melyhez 3.931.073.-Ft önerő biztosítása szükséges. A részletes beszámolót az előterjesztés
melléklete tartalmazza.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Járási start közmunka 2018.-2019.-évi
elfogadott mintaprogramjairól szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

37

Beszámoló a Járási start közmunka 2018‐2019. évi elfogadott
mintaprogramjairól

Gyomaendrőd Város Önkormányzata elkészítette a Járási start közmunka mintaprogramok
2018-2019. évi tervezetét, melyet a Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszer (rövidítve: Ktk.)
elektronikus rendszerébe feltöltött. A Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztálya a feltöltött tervezetett ellenőrizte, és felterjesztette elfogadásra a BM részére.
A BM elfogadta a felterjesztett mintaprogramokat, melynek eredményeképpen megkötésre kerültek a
hatósági szerződések.
A programelemekhez kapcsolódó létszám 269 főről 181 fő-re változott (csökkent), melynek kapcsán
változtak a programokhoz kapcsolódó bérköltségek, beruházási-dologi költségek is.
Már a 2017.-es évet is jelentős létszámhiány jellemezte, ami megnehezítette a mintaprogramban vállalt
feladatok végrehajtását. Viszont a nehézségek ellenére az összes mintaprogramban vállalt feladatot
teljesíteni tudta az Önkormányzat. A jelentős létszámcsökkenésnek az-az oka, hogy a
versenyszférában jelentős béremelések zajlottak, így a dolgozók egy jelentős része talált munkahelyet.
A tendencia 2017. tavaszán kezdődött, és 2017. év végére a ténylegesen foglalkoztatottak létszáma
200 fő környékére csökkent. A 2018.-2019. évi mintaprogramok tervezésénél a tendenciát, valamint az
akkor rendelkezésre álló dolgozók létszámát, és a Kormányhivatal állásfoglalását figyelembe véve
állapította meg az Önkormányzat a foglalkoztatni kívánt 181 fő-s létszámot, ami így is 32,8 %-os
csökkenést jelent az előző évhez képest.
A létszámcsökkenésnek megfelelően a mintaprogramok tervezetében vállalt feladatokat is csökkenteni
kellett, hiszen kevesebb dolgozóval kevesebb feladatot lehet megvalósítani, másrészt csökkentek a
támogatott beruházási-dologi költségek is.
Mindemellett nem elhanyagolható tény az is, hogy a vállalkozásoknál elhelyezkedett dolgozók azok,
akik munkájuk révén, vállukon vitték a korábbi években a közfoglalkoztatási programokat, valamint
az hogy a programok tervezésénél közfoglalkoztatási béremeléssel nem tervezhettünk.
A mintaprogramok mellett egy huzamosabb idejű (hagyományos) közfoglalkozatási program
(általános karbantartó (6 fő), van folyamatban, melynek futamideje 2017. december 11.-től 2018.
szeptember 30.-áig tart, és vannak tanfolyamos programok, melyből 14 fő részvételével a szociális
gondozó, és ápoló tanfolyam 2017. december 11.-én elindult, és 2018. szeptember 10.-éig fog
várhatóan tartani. Az év folyamán további 4 tanfolyam (gyógynövénygyűjtő, bio-és zöldhulladék
hasznosítás, komposztálás, konyhai kisegítő, textiltermék összeállító) elindítását várja a
Kormányhivatal tanfolyamonként 12 fő részvételével.
A kistérségi járási startmunka programok az elmúlt évekhez hasonlóan 2018.-2019. évben 7
mintaprogramból állnak, melyek az alábbiak:
1.
2.
3.
4.
5.

helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatás
mezőgazdaság
belterületi közutak karbantartása
belvízelvezetés
bio-és megújuló energia felhasználás,

6. mezőgazdasági földutak karbantartása
7. Illegális hulladék-lerakóhelyek felszámolása

Az összes mintaprogram 2018.03.01. és 2019.02.28. közötti időszakra vonatkozik.

1. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás mintaprogram
A helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatási programunkban dolgozó közfoglalkoztatottak létszáma
2018.‐ban a korábbi 30 fő‐ről 21 főre csökkent, mely 17 fő segédmunkásból, 3 fő kiemelt
brigádvezetőből, és 1 fő adminisztrátorból tevődik össze. A 2018‐as évben a közfoglalkoztatottakkal
az alábbi feladatokat kívánjuk megvalósítani:
Az asztalos műhelyben a korábbi években beszerzett eszközökkel kültéri szemeteseket, kukákat,
nyílászárókat, valamint bútorokat is szeretnénk készíteni. A nyílászárókat Önkormányzati tulajdonú
épületek felújításánál használnánk fel.
Utcai szeméttárolók további készítése, a tisztább
környezetért, mindenképp szükséges. Mindezek mellett a tavalyihoz hasonlóan további 3 db mobil
árusító faház elkészítését is tervezzük, melyet az adventi vásárokon, fesztiválokon fel tudnánk állítani,
a közfoglalkoztatásban előállított termékek árusítására, valamint az endrődi piactéren a lakosság is
használhatja. A program keretében az összes játszótér karbantartását, festését is tervezzük. A
programban továbbra is szeretnénk a Hármas Körös folyó partján lévő túraútvonalat takarítani,
tisztán tartani, valamint a korábbi években kirakott bútorok karbantartását, festését elvégezni. A
mezőgazdasági területünkön megtermelt cirokból továbbra is seprűkötés folytatását is tervezzük,
mely révén a közmunkaprogramban felhasznált seprűk beszerzését, és különböző intézmények seprű
igényét ki tudjuk elégíteni, így gazdaságosabbá válik programunk, valamint a fölös mennyiséget
értékesíteni kívánjuk.
Mivel fejlesztési célú beruházásra, illetve nagyértékű eszköz, berendezés beszerzésére, csak a helyi
sajátosság mintaprogramban volt lehetőség, így ebben a programban kerül beszerzésre egy nagy
légteres hűtő, amely a mezőgazdasági mintaprogramunkban megtermelt homoktövis bogyó tárolását
szolgálná. Továbbá a mintaprogram keretében kerülne feldolgozásra a homoktövis bogyó, melyből a
tavalyi évhez hasonlóan ivólevet készítetnénk. Az elkészült ivólevet értékesítve 50%.kal magasabb
árbevételre tehetünk szert, mintha csak a bogyót értékesítenénk.

A programban dolgozók tervezett bérköltsége az érintett időszakban összesen (bér+járulék) bruttó
24.148. 596.‐Ft, mely 100%ban támogatott. A programhoz kapcsolódó összes dologi és beruházási
költség pedig 6.150.047.‐Ft, melyhez 175.716.‐Ft önerő biztosítása szükséges.
A programban szereplő tárgyak elkészítésével összességében több milliós (kb.: 3.000.000.‐Ft)
összeget takarítunk meg az Önkormányzatnak, valamint néhány tárgy (bútorok), illetve a jelentős
mennyiségű ivólé eladásával az elmúlt évekhez hasonlóan jelentős (kb. 3.000.000.‐Ft) árbevételt is
tervezünk, mely természetesen fedezetet nyújt a program önerejére is.

nyílászárók készítése

faházak készítése

elkészült üdvözlőtábla

2. Mezőgazdaság mintaprogram
A 2018. évi mintaprogramban összesen 81 fő‐t, ebből 70 fő segédmunkás, 2 fő adminisztrátor, 7 fő
brigádvezető, 1 fő gépkezelő, valamint 1 fő kiemelt brigádvezető foglalkoztatását terveztük. A
szántóföldi növénytermesztést tekintve a tavalyi 74,97 ha‐ról 59,74 ha‐ra csökkent a programba
bevonható termőföld nagysága. A bevont területeken belül 2,13 ha kender vetését tervezzük,
magtermesztés céljából, a kender szárát pedig felaprítva szeretnénk hasznosítani. Az elmúlt évek
sikeres cirok termesztése révén továbbra is tervezünk seprűcirkot vetni 0,94 ha‐on, és továbbra is a
seprűkötés révén, az önellátáson felül az értékesítés a cél. A sikeres homoktövis termesztés terén a
tavalyi évben nagyot léptünk előre, ugyanis 5 ha‐on telepítettünk homoktövist. Ebben az évben pedig
további 5‐ral növelnénk a beültetett területet a Torzsási ültetvényünkön. A körömvirág termesztését
is folytatnánk 0,59 ha‐on, melyből több százezer forintos bevételt várunk. A fennmaradó területeken
31,59 ha‐on napraforgót, 9,46 ha‐on búzát vetését tervezzük bevételképzés céljából, melyből
származó bevétel fedezetet nyújthat a programban nem elszámolható költségekre, illetve az önerőre.
A korábban 3,04 ha‐on telepített gyümölcsöst továbbra is fenntartjuk, folyamatos gondozásuk
szükséges. A programban működtetett kertészetben továbbra is egynyári‐kétnyári virágok előállítását
terveztük meg, melyeket továbbra is városunk köztereinek virágágyásaiba helyezünk majd ki, illetve
egy részét értékesíteni is fogjuk. Nagyértékű gépek beszerzésére, fejlesztési célú beruházások
támogatására nem lehetett pályázni, csak a korábbi években beszerzett eszközök, gépek javítására,
karbantartására, illetve üzemeltetésére nyújtottak támogatást. Viszont támogatásban részesültek a
védőruha beszerzéseinek költségei, a mezőgazdasági szolgáltatások költségeinek jelentős része,

valamint a gazdálkodás során felhasznált input költségek (műtrágya, növényvédőszer, virágmag stb.)
is.

A programban dolgozók tervezett bérköltsége az érintett időszakban összesen (bér+járulék) bruttó
89.186.340.‐Ft, mely 100%ban támogatott. A programhoz kapcsolódó összes dologi és beruházási
költség pedig 28.899.560.‐Ft, melyhez 3.639.201.‐Ft önerő biztosítása szükséges.
A program keretében terveztük a legnagyobb árbevételt (kb. 10.000.000.‐Ft), de jelentős (kb.
25.000.000.‐Ft) megtakarítással is számítani kell. Például a kertészetben előállított, és a város
köztereire kiültetett virágok értéke idén is eléri majd a 7.000.000.‐Ft‐ot.

cirok termesztés

körömvirág termesztés

körömvirág szárítása

kender betakarítása

virágosítási program

3. Belterületi közutak karbantartása mintaprogram
A programban résztvevő közfoglalkoztatottak száma a tavalyi 37 főről 15 főre csökkent, melyből 12
segédmunkással, 1 fő brigádvezetővel, 1 fő adminisztrátorral, 1 fő járművezetővel terveztük a
programot. Fő célunk, és feladatunk a program keretében továbbra is járdák építése, parkolók
építése, mely hasznos a település számára, és igazodik a helyi igényekhez. A program indokoltsága,
hogy a városban még mindig vannak olyan utcák ahol járdát szükséges építeni, illetve vannak olyan
helyek, ahol parkolók építése szükséges.
Mivel a programban résztvevők száma jelentősen csökkent, így az elvégzendő feladat, illetve a
támogatás nagysága is jelentősen csökkent. Ebben a mintaprogramban azért ilyen jelentős a létszám
csökkenés, mert a programban dolgozó férfiak száma csökkent le drasztikusan. Ennek ellenére a
2018.‐2019. évi programban 120 méter hosszan új járdaszakasz építése fog megvalósulni az
Ipartelepi úton közlekedők számára. Az érintett szakasz a Fő út kerékpárúttól a Selyem utcai
kereszteződésig fog tartani, és csatlakozni fog az előző évi program keretében megvalósult 657 méter
hosszú 2 méter széles járdaszakaszhoz. Evvel a beruházással az Ipartelepi úton a lakosság részére, egy
biztonságos járda fog rendelkezésre állni, a Fő úttól az Ipari parkban működő vállalkozásokig.
Továbbá a program részeként a Selyem úti óvoda iránt egy 75 m2 alapterületű parkoló fog
megvalósulni, mivel az érintett szakaszon csak egy 4‐5 férőhelyes parkoló található. A program
keretében új eszközök, nagy értékű gépek beszerzésére nem lehetett pályázni, csak a beruházások
megvalósulásához szükséges alapanyagok beszerzésére nyújtottak támogatást. A munkálatok a
korábbi években beszerzett eszközök segítségével valósulnak meg.
A fent szereplő beruházások mellett a közfoglalkoztatottak önkormányzati tulajdonú utak patkázását,
takarítását, illetve széleinek cserjézését, kaszálását is el fogják látni.
A programban dolgozók tervezett bérköltsége az érintett időszakban összesen (bér+járulék) bruttó
16.873.044.‐Ft, mely 100%ban támogatott. A programhoz kapcsolódó összes dologi és beruházási
költség pedig 3.286.906.‐Ft, melyhez önerő biztosítása nem szükséges.
A programban árbevétel nem képződik, viszont a megépítésre kerülő járda, illetve parkoló révén,
illetve a cserjézési, kaszálási feladatok elvégzése révén az Önkormányzat jelentős (kb. 6.000.000.‐Ft)
megtakarítást fog elérni.

Ipartelep úti járdaépítés

járdaépítési munkálatok

4. Belvízelvezetés mintaprogram
A program keretében évek óta az Önkormányzat tulajdonában lévő kül‐ és belterületi belvízelvezető
csatornák karbantartása, cserjézése, és iszapeltávolítása, átereszek kitakarítása, lejtésviszonyok
felülvizsgálata, csatornák mélyítése az elsődleges feladat. A programban részvevő
közfoglalkoztatottak száma a tavalyi 56 főről 15 főre csökkent, melyből 12 fő segédmunkással, 2 fő
brigádvezetővel és 1 fő adminisztrátorral indítottuk újra a programot. A létszám jelentős
csökkenésének az oka ebben a programban is a férfiak számának drasztikus csökkenése. Mivel a
programban résztvevők száma jelentősen csökkent, így az elvégzendő feladat, illetve a támogatás
nagysága is jelentősen csökkent. A programban dolgozók 2 brigádra oszlanak, és egy brigád egy nap
átlagosan 50‐60 fm‐nyi csatornaszakaszt, és annak környékét tudja kitakarítani, felújítani. A program
folytatását a város rendkívül hosszú csatornahálózatának folyamatos karbantartásának
szükségessége indokolja, valamint vannak a városban olyan csatornaszakaszok, melyeket burkolni
szükséges. A Blaha utca (szarvasi út) járdás oldalában lévő csatorna nagyon meredek rézsűvel
rendelkezik, mivel a csatorna részére szűk a hely. Az elmúlt években folyamatos problémát jelentett,
hogy a csatorna rézsűje gyakran megcsúszott, beomlott. Az egyetlen megoldás a csatorna burkolása,
U profilú betonelemek lerakása, mely hosszú évekre biztosítaná a víz lefolyását, valamint a fent
említett omlásokat meg tudja akadályozni. Ennek megfelelően a program keretében az érintett
szakaszon 125 méter hosszan kerül kiburkolásra a csatorna. E mellett a beruházás mellett több, a
városban található csatorna kitakarítását, bejárók átereszeinek kitisztítását fogják elvégezni a
közfoglalkoztatottak. Nagyértékű eszközök beszerzésére ebben a programban sem lehetett pályázni,
csak az elmúlt években a programban beszerzett eszközök karbantartására, javítására, a csatornázási
munkálatok során néhány támfal, illetve beszakadt áteresz cseréjéhez szükséges anyagköltségre
(zsalukő, áteresz, sóder, cement) nyújtottak támogatást. A program célja, hogy a városban egy jól
működő csatornahálózat legyen, mellyel a város belvíz veszélyeztetettsége minimálisra csökkenthető.
A brigádok tevékenységei a téli időszakban külterületi csatornák cserjézésével is kiegészül. Az így
kitermelt nyersanyagot részben fűtőanyagként fogjuk hasznosítani, részben a zöldhulladék lerakóban
komposztálnánk. A fóliában használt vegyes tüzelésű kazánjainkhoz kitűnő energiaforrásként tudjuk
hasznosítani a kitermelt cserjéket.
A közfoglalkoztatottak a nyári‐őszi időszakban, nagyban hozzájárulnak a parlagfű‐mentesítési
feladatok ellátásához is.
A programban dolgozók tervezett bérköltsége az érintett időszakban összesen (bér+járulék) bruttó
16.651.128.‐Ft, mely 100%ban támogatott. A programhoz kapcsolódó összes dologi és beruházási
költség pedig 3.508.872.‐Ft, melyhez önerő biztosítása nem szükséges.
A program keretében árbevétellel ugyan nem számolhatunk, viszont a program keretében felhasznált
anyagok beépítésével, az elvégzett munkálatokkal, több milliós (kb.: 7.000.000.‐Ft) megtakarítást ér
el az Önkormányzat.

csatorna profilozás

5. Bio‐és megújuló energia felhasználás mintaprogram
A programban 12 fő segédmunkás, 2 fő brigádvezető, valamint 1 fő adminisztrátor foglalkoztatására
van lehetőség. A program célja az elmúlt évekhez hasonlóan a város kül‐ és belterületén található
önkormányzati tulajdonú területek cserjézése során keletkezett ágak, gallyak, valamint más
programokban kitermelt faanyag – gallyak felaprítása, illetve brikettálása. Az így nyert tüzelőanyagot
továbbra is a közfoglalkoztatásba bevont épületek, fóliák fűtésére, valamint a fölös mennyiség
értékesítésére használjuk fel. A korábbi programban létesített tárolószín lehetőséget nyújt a darálék,
brikett tárolására is. A korábbi években a program keretében egy ágdaráló gép, és egy brikettáló gép
is beszerzésre került, melyek működtetésére lehetett pályázni. Nagyértékű gépek, illetve fejlesztési
célú beruházások megvalósítására ebben a programban sem lehetett pályázni. A programban
támogatható költségek csak a védőruhák költségei, a darálék tárolásához időnként szükséges zsákok,
fóliák beszerzési költségei, valamint a gépek javítási, illetve működtetéséhez szükséges üzemanyag
költségek voltak.
A programban dolgozók tervezett bérköltsége az érintett időszakban összesen (bér+járulék) bruttó
16.651.128.‐Ft, mely 100%ban támogatott. A programhoz kapcsolódó összes dologi és beruházási
költség pedig 3.508.600.‐Ft, melyhez önerő biztosítása nem szükséges.
A fent leírtaknak megfelelően a programban a tavalyi évhez hasonlóan számolunk (kb. 500.000.‐Ft)
árbevétellel, valamint (kb. 3.000.000.‐Ft) megtakarítással is.

A programban dolgozó közfoglalkoztatottak a nyári‐őszi időszakban, nagyban hozzájárulnak a
parlagfű‐mentesítési feladatok ellátásához is.

gallyak darálása

6. Mezőgazdasági földutak karbantartása mintaprogram
A programban 14 fővel, 13 segédmunkással, illetve 1 brigádvezetővel folytatnánk az előző évekhez
hasonlóan a mezőgazdasági földutak karbantartását. A program folytatását, a végzett tevékenységek
folyamatosságát a város rendkívül nagy külterülete, és annak földúthálózata indokolja.
A programban elvégzendő feladatok közé tartozik a földútszakaszok helyreállítása, gréderezése, a
csapadékos időszakokat követően, valamint az estlegesen az útra kidőlt fák eltávolítása, az útra
belógó cserjék kivágása. A kivágott fákat, cserjéket pedig a „bio mintaprogram” keretében fel tudjuk
használni, a közfoglalkoztatásban használt épületek fűtésére, illetve értékesítésre. Ebben a
programban is a dolgozók védőruháinak beszerzésére, védőital biztosítására, és a korábbi években
beszerzett eszközök, karbantartására, javítására, működtetésére lehetett pályázni. A program során
tovább folytatjuk a Vitéz dűlőként ismert önkormányzati földút, valamint a gyepmesteri dűlő
önkormányzati földút szélének rendezését, száraz veszélyes fák kivágását, a bozótos cserjézését,
ritkítását, belógó gallyak levágását, valamint egyes szakaszokon fák ültetését. A Torzsás zugba vezető
kisgát tetején lévő leromlott állapotú szórt út javításához szükséges anyagbeszerzésre viszont
nyertünk a pályázatban támogatást. Az út javítása pedig szorosan összefügg a „Mezőgazdasági
mintaprogram” keretében működtetett homoktövis ültetvény megközelíthetőségével, ugyanis az út
javítás révén az ültetvény csapadékos időben is könnyen megközelíthetővé válik.

A programban dolgozó közfoglalkoztatottak a nyári‐őszi időszakban, nagyban hozzájárulnak a
parlagfű‐mentesítési feladatok ellátásához is.
A programban dolgozók tervezett bérköltsége az érintett időszakban összesen (bér+járulék) bruttó
15.140.136.‐Ft, mely 100%ban támogatott. A programhoz kapcsolódó összes dologi és beruházási
költség pedig 3.675.789.‐Ft, melyhez önerő biztosítása nem szükséges.
A program keretében árbevétellel ugyan nem számolhatunk, viszont a program keretében
megvalósuló útjavításokkal, illetve a földutak szélének rendezésével több milliós (kb. 5.000.000.‐Ft)
megtakarítást ér el az Önkormányzat.

földút szélének rendezése

7. Illegális hulladék‐lerakóhelyek felszámolása mintaprogram

A programban dolgozó közfoglalkoztatottak száma a tavalyi 32 főről 20 főre csökkent, melyből 16 fő
segédmunkás, 2 fő brigádvezető 1 fő adminisztrátor, illetve 1 fő járművezető foglalkoztatásával
folytatnánk a hulladékgyűjtést a város kül‐és belterületén. Az elmúlt években nagyon sok illegális
lerakó megszüntetésre került sor, bár még mindig vannak olyan területek, ahol sajnos újratermelődik
a szemét, és ez indokolja a program további működtetését. A program célja, hogy szinte teljes
egészében felszámolásra kerüljenek a lerakók, és ezzel egy gondozott, tiszta város legyen
Gyomaendrőd. A programban dolgozók feladata a kerékpárutak, önkormányzati utak mellett eldobált
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