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MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke
tisztelettel meghívja Önt a bizottság

2018. május 23-án 14 órakor
kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe


Napirend:

1. Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Sportudvar fejlesztése, közbeszerzési
eljárás indítása
2. 2018. évi útfelújítás és útkarbantartás közbeszerzése
3. A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
4. Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet alkotása
5. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2018. első negyedéves
gazdálkodásának alakulásáról
6. Közalapítvány
Gyomaendrőd
Város
Közgyűjteményeiért
2017.
évi
közhasznúsági jelentése
7. Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2017. évi
tevékenységéről
8. Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság
2017. évi tevékenységéről
9. Településüzemeltetési közfeladatok tanácsnoki felügyelete
10. A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti
terve


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

11. A Zöldpark Kft. beszámolója 2017. évi közszolgáltatói tevékenységéről
12. Önkormányzati tulajdonban lévő Kft-k Felügyelő bizottságainak beszámolója
2017. évi tevékenységükről
13. A Gyomaendrődi Ipari Park területén lévő ingatlanok értékesítése
14. Nyári napközi ellátás biztosítása
15. Békés Megyei Kormányhivatal helyiség használati kérelme
16. Németzugi szivattyútelep tulajdonba adása a Magyar Államnak
vízgazdálkodási közfeladatok ellátásához
17. Bejelentések
Kérem, hogy az ülésen szíveskedjen részt venni.
Gyomaendrőd, 2018. május 18.

Nagyné Perjési Anikó s.k.
Bizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság
2018. május 23.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. május 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Sportudvar fejlesztése, közbeszerzési eljárás
indítása
Pardi László
Nagyné Perjési Anikó egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
A közbeszerzési dokumentumok előkészítése még folyamatban van, így az előterjesztés a későbbiekben kerül
kiküldésre.
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. május 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2018. évi útfelújítás és útkarbantartás közbeszerzése
Pardi László
Nagyné Perjési Anikó egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
A közbeszerzési dokumentumok előkészítése még folyamatban van, így az előterjesztés a későbbiekben kerül
kiküldésre.
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. május 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
Tóthné Gál Julianna
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendeletének
módosítását az alábbiak indokolják:
a)
rendelet módosítási hatást kiváltó Képviselő-testületi döntések és pályázat útján nyert, különböző alapoktól és
egyéb szervezetektől kapott pénzbeli támogatások
b) intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások.
A fentiek hatásaként a költségvetési főösszeg 144.553 E Ft-tal változott.
A költségvetésbe beépítésre került a 2018. január 1.-től április 30.-ig időszakra az állami támogatásként átutalt
bérkompenzáció 3.279 E Ft összege, melyet az intézmények személyi juttatására és a hozzá kapcsolódó járulékok
összegére fordítottunk.
A szociális jellegű állami támogatások között szerepel 18.288 E Ft összegű ágazati pótlék, mely a Térségi Szociális
Gondozási Központ és a Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésében jelentkezik kiadásként.
Az állam a kulturális ágazatban a helyi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2018. évben is
biztosítja a kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó többlettámogatást. A költségvetésbe beépítésre került a 2018.
január 1.-től április 30.-ig terjedő időszakra eső állami támogatásként átutalt kulturális pótlék 1.474 E Ft összege,
melyet a kulturális intézményeink, a Határ Győző Városi Könyvtár, a Szent Antal Népház és a Kállai Ferenc
Kulturális Központ személyi juttatására és a hozzá kapcsolódó járulékok összegére fordítottunk.
Határ Győző Városi Könyvtár 415 E Ft összegű könyvtári érdekeltségnövelő támogatásban részesült, melyet
könyvtári állomány gyarapítására és a könyvár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek gyarapítására fordíthat.
2018. évtől kezdődően az intézményeknél saját hatáskörben történik a közfoglalkoztatási program hatósági
szerződésének megkötése a Kormányhivatallal, melynek alapján a támogatás és annak felhasználása is az
intézmény költségvetésében jelentkezik a közfoglalkoztatással kapcsolatos elkülönített kormányzati funkción. A
közfoglalkoztatás előirányzatai jelen módosítás során kerültek beépítésre.
A tartalékban lévő városi rendezvények keretéből átvezetésre került a Kállai Ferenc Kulturális Központ
intézményünkhöz intézményfinanszírozás címén a Sajt és Túrófesztiválra meghatározott 6.000 E Ft összeg.
Az Önkormányzatnál a működési tartalékból kivezetésre kerültek a különböző alapokból a felosztott összegek a
megfelelő kormányzati funkciókra.
Az Önkormányzatnál a 2017. évi maradvány terhére beépítésre kerültek az előirányzatok közé a 2017. évi áthúzódó
kiadások összegei.
Az intézmények 2017. évi maradványa - mely a Képviselő-testület által elfogadásra került a 2017. évi zárszámadás
során - szintén beépítésre került a költségvetésbe.
Képviselő-testületi döntések alapján a pályázatok benyújtásához szükséges önerő elkülönítése megtörtént a
tartalékon belül.
A 2018. január 1.-én meglévő forgatási célú belföldi értékpapír beváltásának előirányzata a finanszírozási bevételek
között szerepel.
2017. december 29.-én utalta át a Magyar Államkincstár önkormányzatunk részére a 2018. évi állami támogatás
előlegét, mely 36.230 E Ft volt. Ezen bevétel a 2017. évi beszámolóban a finanszírozási bevételek között az
államháztartáson belüli megelőlegezések rovaton került elszámolásra, melynek rendezése szükséges a 2018. évi
könyvelésben. A 38/2013. (IX. 19.) NGM rendeletben foglaltak alapján az államháztartási megelőlegezés
visszafizetését és előirányzattal történő ellátását el kellett végezni, mely alapján beépítésre került a költségvetési
rendeletbe a 36.230 E Ft összeg a finanszírozási kiadások közé, forrásául a maradvány szolgál.
4

A rendelet előzetes hatásvizsgálata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál a 2018. évi költségvetés módosításának társadalmi és gazdasági hatása
nincs, a hangsúly inkább a költségvetési hatásra helyezhető. A 2017. évi XCIX. törvény által biztosított állami
támogatás településünk részére kiutalt tényleges összegének meg kell jelennie előirányzatként is a költségvetésben.
A megalkotásra kerülő költségvetési rendeletnek nincs következménye a környezetre és egészségre.
A költségvetési rendelet módosításának szükségessége valamint a jogalkotás elmaradásának várható
következménye az, hogy a város 2018. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség
nem lenne biztosított, ezáltal az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének.
Indoklás a 2018. évi költségvetési rendelet módosításához
A költségvetési rendelet 1.§-ában meghatározott 4.090.129 E Ft bevételi és kiadási főösszeget a 2018. évi központi
költségvetésről szóló 2017. évi XCIX. törvény állami támogatások előirányzata határozza meg. Az államháztartási
számvitel szabályai szerint a realizálódott többletbevételek a költségvetési egyensúlyt úgy biztosítják, hogy az
összege a kiadási oldalon a fejlesztési tartalékba lett helyezve. A költségvetési bevételek és kiadások a
költségvetési egyensúlyt biztosítják.
A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek előirányzott összegeit a 2018. évi központi költségvetési törvény
alapján a települést megillető tényleges állami támogatás összege, illetve a realizálódott bevételek összege
határozza meg.
A rendelet 3. § - 4. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegét az önkormányzatok
kötelezettségvállalására vonatkozó szabály indokolja, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kiadás.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a költségvetési rendelet módosításának
elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./...... (..) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(TERVEZET)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018.
évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 4.090.129 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 4.090.129 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
2. § AZ ÖR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.337.621 ezer forint,
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b) a felhalmozási bevételek előirányzata 499.830 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 169.921 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 1.082.757 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
3. § Az ÖR. 4. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak
előirányzata 2.491.178 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 703.584 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 112.876 ezer forint,
c) dologi kiadás 781.181 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 563.824 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 133.449 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 128.608 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 67.656 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint."
4. § (1) Az ÖR. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 1.562.721 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 520.020 ezer forint,
b) beruházási kiadás 949.542 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 93.159 ezer forint."
(2) Az ÖR. 7. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„7. § (2a) A finanszírozási kiadások összege 36.230 ezer forint.”
5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az ÖR. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az ÖR. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
9. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
13. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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1. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege

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

adatok ezer forintban
A
B
C
Megnevezés
2018.eredeti ei. 2018.mód.ei.I.
Intézményi működési bevétel
109 870
117 961
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
769 499
794 958
Működési célú átvett pénzeszköz
27 666
27 966
Közhatalmi bevételek
421 260
421 260
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
951 313
975 476
Működési bevétel összesen
2 279 608
2 337 621
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
25 146
25 146
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
441 617
471 584
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
3 100
3 100
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
Felhalmozási bevételek összesen
469 863
499 830
Finanszírozási bevétel-működési célú
117 264
169 921
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
1 078 841
1 082 757
Tárgyévi bevételek összesen
3 945 576
4 090 129
Személyi juttatás
676 158
703 584
Munkaadókat terhelő járulék
108 525
112 876
Dologi kiadás
724 340
781 181
Működési célú támogatásértékű kiadás
544 727
563 824
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
111 749
133 449
Működési céltartalék
156 513
128 608
Ellátottak pénzbeli juttatása
74 860
67 656
Működési kiadás összesen
2 396 872
2 491 178
Felújítás
350 003
520 020
Beruházás
1 112 822
949 542
Egyéb felhalmozási kiadás
85 879
93 159
Felhalmozási kiadás összesen
1 548 704
1 562 721
Finanszírozási kiadások
0
36 230
Tárgyévi kiadás összesen
3 945 576
4 090 129
Összes hiány:
0
0
Működési hiány:
0
Fejlesztési hiány:
0
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2. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2018. évben

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

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

adatok ezer forintban
B
C
2018.eredeti ei. 2018.mód.ei.I.
0
0
91 552
99 643
597 323
596 962
26 766
26 766
421 000
421 000
951 313
975 476
2 087 954
2 119 847
25 146
25 146
441 617
471 584
3 100
3 100
0
0
469 863
499 830
77 663
116 002
1 073 841
1 076 649
3 709 321
3 812 328
0
0
1 000
1 000
0
21 381
0
0
260
260
0
0
1 260
22 641
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78
0
0
1 260
22 641
0
0
600
600
0
2 058
0
0
0
0
0
0
600
2 658
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
600
2 669
0
0
0
0
0
1 010
900
900
0
0
0
0
900
1 910
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29 129
29 305

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

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Szent Antal Népház
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Városi Egészségügyi Intézmény
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
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0
30 029
0
6 220
0
0
0
0
6 220
0
0
0
0
0
0
0
6 220
0
7 270
1 759
0
0
0
9 029
0
0
0
0
0
0
0
9 029
0
3 228
170 417
0
0
0
173 645
0
0
0
0
0
10 472
5 000
189 117
0
109 870
769 499
27 666
421 260
951 313
2 279 608
25 146
441 617
3 100
0
469 863
117 264
1 078 841
3 945 576

1 108
32 323
0
6 220
763
0
0
0
6 983
0
0
0
0
0
9
0
6 992
0
7 270
2 367
300
0
0
9 937
0
0
0
0
0
48
0
9 985
0
3 228
170 417
0
0
0
173 645
0
0
0
0
0
24 468
5 000
203 113
0
117 961
794 958
27 966
421 260
975 476
2 337 621
25 146
471 584
3 100
0
499 830
169 921
1 082 757
4 090 129

3. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi bevételeinek részletezése
adatok ezer forintban
B
C
2018.eredeti ei. 2018.mód.ei.I.
Intézményi működési bevételek
0
0
Holtágak haszonbére
1 815
1 815
Földhaszonbér
4 409
4 409
Bérleti díj
20 521
20 521
Hulladéklerakó bérleti díj bevétel
0
0
Közterületfoglalás
300
300
Egyéb bevételek
2 084
2 084
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
2 084
2 084
Kamatbevétel
1 000
1 000
Kamatbevétel kötvény
4 000
4 000
Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)
5 000
5 000
ÁFA bevétel-befizetendő
9 822
9 822
ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő 1890, temető 1276 és a dec-i 1106
4 272
4 272
ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből
1 476
1 476
ÁFA visszatérülés beruházáshoz kapcsolódóan
0
8 091
Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés (ford.áfa nélkül)
8 605
8 605
Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt termény ért.bev. nettó
12 239
12 239
Közfoglalkoztatás egyéb bevételei nettó
1 594
1 594
Feles bérlet terményértékesítés bevétele (ford.áfa nélkül)
1 331
1 331
Temető üzemeltetésből származó bevétel
11 000
11 000
Saját bevétel összesen:
91 552
99 643
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
Központi költségvetéstől átvett pénzeszközök kulturális és ágazati pótlékra
13 240
9 020
Mezőőri járulék átvett pénzeszköz
5 400
5 400
Közcélú munkavégzők támogatása 2017-ről áthúz.7 fő programelem+8 fő
26 753
26 753
Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ról áthúz.10 fő és útőr
0
0
Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2018.-ban induló
150 750
154 609
Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2018.-ban induló
48 400
48 400
Földalapú támogatás
12 472
12 472
Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz óvodai étkeztetés biztosításához
163
163
Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez
5 926
5 926
Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez
5 163
5 163
Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat 2017. évi működéséhez
önkormányzati hj.
1 409
1 409
TOP-7.11-16-CLLD pályázat támogatása 2018. évre
16 121
16 121
EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért
25 000
25 000
EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi
Járásban
246 526
246 526
EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön
40 000
40 000
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
597 323
596 962
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
0
0
Gyomaközszolg Kft. Műk.kölcsön visszatérülés
16 066
16 066
Liget Fürdő Kft. Kölcsön visszatérülés
3 000
3 000
Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése
1 000
1 000
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
700
700
Földkezelő kft. Kölcsön visszatérülés
6 000
6 000
Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen
26 766
26 766
Közhatalmi bevételek
0
0
Iparűzési adó
290 000
290 000
Építményadó
40 000
40 000
Telekadó
0
0
Magánszemélyek kommunális adója
42 000
42 000
Idegenforgalmi adó
8 000
8 000
Pótlékok, bírságok bevétele
2 000
2 000
A
Megnevezés

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

Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap
Gépjármű adó
Mezőőri járulék bevétele
Közhatalmi bevételek összesen
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
Zöldterület gazdálkodás támogatása
Közvilágítás támogatása
Köztemető fenntartás támogatása
Közutak fenntartásának támogatása
2017. évi kompenzáció
Beszámítás összege
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása13693*2700
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
Polgármesteri illetmény támogatása
Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása
Óvodaműködtetési támogatás
A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás
Támogató szolgálat működési támogatása
Szociális ágazati pótlék
Kulturális feladatok támogatása 1210*13693
Üdülőhelyi feladatok támogatása
Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat támogatása
2018. évi bérkompenzáció
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Terület értékesítés KEHOP-1.4.0-15.2016-00012 számú projekthez
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
Földalapú támogatás
Ivóvíz és szennyvízhálózati rekonstrukció áfa visszatérülés
Vízmű nettó bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása tartalék
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis B. Ált. Isk. épülete
TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között
TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése
TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac
TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz
GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat
KEOP 1.1.1/2 F áfa megelőlegezés visszatérülése-hulladékszállító járműre
Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2018.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
Lakáskölcsön visszafizetés
Elemi kár kölcsöntörlesztés
Belvíz kölcsön visszafizetés
Út érdekeltségi hozzájárulás Öregszőlő
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen
Felhalmozási bevételek összesen
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1 000
30 000
8 000
421 000
0
179 857
25 502
65 120
100
31 795
0
-26 573
36 971
2 514
2 049
116 918
16 721
119 657
77 476
164 614
84 897
729
10 308
0
16 569
6 429
19 660
0
951 313
2 087 954
0
13 146
0
0
0
12 000
25 146
0
5 715
42 511
90 994
70 000
45 000
73 846
95 000
17 949
0
602
441 617
0
1 500
100
200
1 300
3 100
0
0
0
469 863

1 000
30 000
8 000
421 000
0
179 857
25 502
65 120
100
31 795
707
-26 573
36 971
2 514
2 049
116 918
16 721
119 657
77 476
164 614
84 897
729
10 308
18 288
18 458
6 429
19 660
3 279
975 476
2 119 847
0
13 146
0
0
0
12 000
25 146
0
5 715
42 511
90 994
70 000
45 000
73 846
95 000
17 949
29 967
602
471 584
0
1 500
100
200
1 300
3 100
0
0
0
499 830

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

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

adatok ezer forintban
B
C
2018.eredeti ei. 2018.mód.ei.I.
0
0
77 663
116 002
0
11
29 129
29 305
0
9
10 472
24 468
0
48
0
78
117 264
169 921
0
0
1 073 841
626 649
0
0
0
1 108
0
0
5 000
5 000
0
0
0
0
1 078 841
632 757
1 196 105
802 678
0
450 000

A
Megnevezés
Működési célú előző évi maradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Szent Antal Népház
Városi Egészségügyi Intézmény
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Működési célú előző évi maradvány összesen
Felhalmozási célú előző évi maradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Szent Antal Népház
Városi Egészségügyi Intézmény
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen
Maradvány mindösszesen
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása
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5. melléklet a ........... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2018. évben

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

A
Megnevezés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési céltartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Határ Győző Városi Könyvtár
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
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adatok ezer forintban
B
C
2018.eredeti ei. 2018.mód.ei.I.
0
0
345 729
358 997
40 154
42 124
526 051
551 378
544 727
563 824
106 409
128 109
156 513
128 608
74 860
67 580
1 794 443
1 840 620
345 703
515 720
1 099 146
934 562
85 879
93 159
1 530 728
1 543 441
0
36 230
3 325 171
3 420 291
0
0
173 884
183 444
37 275
39 151
41 052
51 162
0
0
5 340
5 340
0
0
0
76
257 551
279 173
3 300
3 300
550
550
0
0
3 850
3 850
0
0
261 401
283 023
0
0
14 917
16 691
2 855
3 032
14 844
15 301
0
0
0
0
0
0
0
0
32 616
35 024
0
0
3 570
3 715
0
0
3 570
3 715
0
0
36 186
38 739
0
0
35 399
36 439
6 816
6 935
26 156
26 422
0
0
0
0
0
0
0
0
68 371
69 796
0
0
396
1 504
0
0

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

Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Szent Antal Népház
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Városi Egészségügyi Intézmény
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
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396
0
68 767
0
13 298
2 609
7 096
0
0
0
0
23 003
1 000
0
0
1 000
0
24 003
0
17 868
3 489
12 859
0
0
0
0
34 216
0
2 660
0
2 660
0
36 876
0
75 063
15 327
96 282
0
0
0
0
186 672
0
6 500
0
6 500
0
193 172
0
676 158
108 525
724 340
544 727
111 749
156 513
74 860
2 396 872
350 003
1 112 822
85 879
1 548 704
0
3 945 576

1 504
0
71 300
0
13 963
2 675
7 223
0
0
0
0
23 861
1 000
51
0
1 051
0
24 912
0
18 625
3 562
19 417
0
0
0
0
41 604
0
2 660
0
2 660
0
44 264
0
75 425
15 397
110 278
0
0
0
0
201 100
0
6 500
0
6 500
0
207 600
0
703 584
112 876
781 181
563 824
133 449
128 608
67 656
2 491 178
520 020
949 542
93 159
1 562 721
36 230
4 090 129

6. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2018. évben

A
Kormányzati funkció

1
2
3
4
5
6
7
8
9

063080

10
11
12
13
14
15
16
17
18

052080

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

051040

46
47
48
49
50
51
52

013350

adatok ezer forintban
C
2018.eredeti ei.

B
Megnevezés

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

045160

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

106010

Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és
nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
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D
2018.mód.ei.I.

0
0
0
5 624
312
0
0
0
5 936

0
0
0
5 624
312
0
0
0
5 936

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
12 236
0
5 865
0
0
18 101
0
0
0
31 795
0
0
0
0
31 795
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
12 236
0
5 865
0
0
18 101
0
0
0
31 795
0
0
0
0
31 795
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
24 896
0
0
0

0
2 616
449
29 924
0
0
0

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

066010

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

011130

Önkormányzati jogalkotás-képviselők
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

016010

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

016020

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

011220

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

018010

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

064010

Közvilágítás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
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0
24 896
0
0
0
11 000
0
21 000
0
0
32 000
0
20 674
4 078
0
0
0
0
0
24 752

0
32 989
0
0
0
11 000
0
21 000
0
0
32 000
0
20 674
4 078
0
0
0
0
0
24 752

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 109
0
0
0
2 109
0
0
0
33 594
0
0

115
116
117
118 066020
119
120
121
122
123
124
125
126

Működési célú tartalék

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

900060

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

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

031030

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

031030

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

032020

163 032020
164
165
166
167
168
169
170
171
172 047410
173
174
175
176

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Ár- és belvízvédelem
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
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0
0
33 594
0
0
0
46 902
1 500
15 840
0
0
64 242

0
0
33 594
0
1 200
0
46 464
1 500
15 840
0
0
65 004

0
0
0
0
542 915
0
0
0
542 915
0
13 751
2 456
2 276
0
0
0
0
18 483
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 026
0
0
9 026

0
0
0
0
559 903
0
0
0
559 903
0
13 812
2 468
2 276
0
0
0
0
18 556
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 026
0
0
9 026

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

0
216
58
935
0
0
0
0
1 209
0
3 367
617
18 596
0

177
178
179
180
181 091140
182
183
184
185
186
187
188
189
190 092120
191
192
193
194
195
196
197
198
199 092120
200
201
202
203
204
205
206
207
208 091220
209
210
211
212
213
214
215
216
217 091250
218
219
220
221
222
223
224
225
226 092260
227
228
229
230
231
232
233
234
235 092260
236
237

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Óvodai nevelés működtetési feladatai
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Köznevelési intézmény működtetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint
Általános Iskola
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Általános Iskolai okt.-EFOP-3.3.2-16-Kulturális
intézmények a köznevelés eredményességéért
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Alapfokú művészetoktatás működtetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon
önkormányzati költségek
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
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2 000
0
0
15 370
0
0
0
0
0
1 964
0
0
1 964
0
0
0
17 000
0
0
0
0
17 000

2 000
0
0
24 580
0
0
0
0
0
1 964
0
0
1 964
0
0
0
17 000
0
0
0
0
17 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
4 625
902
19 473
0
0
0
0
25 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
4 625
902
19 473
0
0
0
0
25 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

238
239
240
241
242
243

Dologi kiadás

244 098022
245
246
247
248
249
250
251
252
253 072112
254
255
256
257
258
259
260
261

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése

262 076062
263
264
265
266
267
268
269
270
271 102021
272
273
274
275
276
277
278
279
280 104030
281
282
283
284
285
286
287
288
289 104051
290
291
292
293
294
295
296
297

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

Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Összesen:
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés,
rágcsálóirtás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i
segély gyermek jogán)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
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0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

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

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

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

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

0
0
0
0
0
0
0
5 000
5 000

0
0
0
0
0
0
0
5 000
5 000

298 106020
299
300
301
302
303
304
305
306
307 107060
308
309
310
311
312
313
314
315
316 107060
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358

107060

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

107060

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

107060

0
0
0
0
0
0
0
31 680
31 680

0
0
0
0
0
0
0
15 000
15 000
0
0
0
0
0
0
0
7 200
7 200

0
0
0
0
0
0
0
15 000
15 000
0
0
0
0
0
0
0
7 200
7 200

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

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

(önkorm-i

Személyi juttatás

107060

0
0
0
0
0
0
0
31 680
31 680

Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
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359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396

Ellátottak pénzbeli juttatása

061030

Működési kiadás összesen
Lakáshoz jutást segtítő támogatások lakáskölcsöne és elemi kár

2 700
2 700

0
0
0
0
0
0
0
7 280
7 280
0
0
0
0
0
0
0

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 791
1 836
12 700
0
0
0
0
25 327

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 791
1 836
12 700
0
0
0
0
25 327

0
69 370
7 631
1 171
0
0
0
0
78 172
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
69 370
7 631
1 171
0
0
0
0
78 172
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fiatal házasok

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

107054

2 700
2 700

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

101222

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

041237

397 041237
398
399
400
401
402
403
404
405
406 041237
407
408
409
410
411
412
413
414
415 041237
416
417
418
419
420

Közfoglalkoztatás-menedzsment
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2017-ról
áthúzódó 7 fő programelem+8 fő
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Asztalos közmunka
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
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421
422
423
424 062020
425
426
427
428
429
430
431
432
433 081045
434
435
436
437
438
439
440
441
442 084031
443
444
445
446
447
448
449
450
451 041237
452
453
454
455
456
457
458
459
460 081030
461
462
463
464
465
466
467
468
469 081061
470
471
472
473
474
475
476
477

478 107080
479
480

Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Sportszervezetek támogatása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Civil szervezetek támogatása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Közfoglalkoztatás 2018-ban induló(mg., közút, bio, helyi
sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Sportlétesítmények működtetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Fürdő
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és
programok-EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán
szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
2 827
580
13 961
0
0
0
0
17 368
0
0
0
0
0
13 650
0
0
13 650
0
0
0
0
0
8 050
0
0
8 050

0
137 858
13 563
52 249
0
0
0
0
203 670
0
0
0
0
0
6 900
0
0
6 900
0
0
0
8 890
0
30 814
0
0
39 704

0
141 055
13 875
52 599
0
0
0
0
207 529
0
0
0
0
0
6 900
0
0
6 900
0
0
0
8 890
0
30 814
0
0
39 704

0
83 953
8 754

0
83 953
8 754

481
482
483
484
485
486
487 092120
488
489
490
491
492
493
494
495
496 086090
497
498
499
500
501
502
503
504
505 013320
506
507
508
509
510
511
512
513
514 056010
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531

Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása
Gyomaendrődön
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv.
sportnap, Kihívás n.)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Köztemető fenntartás és működtetés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Komplex környezetvédelmi programok támogatása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

Összesen:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
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153 819
0
0
0
0
246 526

153 819
0
0
0
0
246 526

0
4 491
876
34 633
0
0
0
0
40 000

0
4 491
876
34 633
0
0
0
0
40 000

0
0
0
2 800
0
0
0
0
2 800
0
0
0
15 235
0
8 580
0
0
23 815

0
0
0
4 000
0
0
0
0
4 000
0
0
0
15 235
0
8 580
0
0
23 815

0
0
0
2 476
0
0
0
0
2 476
0
345 729
40 154
526 051
544 727
106 409
0
74 860
1 637 930
1 637 930

0
0
0
2 476
0
0
0
0
2 476
0
358 997
42 124
551 378
563 824
128 109
0
67 580
1 712 012
1 712 012

7. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2018. évben

A
Megnevezés
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

adatok ezer forintban
B
2018.eredeti ei.
700
400
6 200
14 000
2 900

C
2018.mód.ei.I.
700
400
400
350
100

8 000
1 000
480
4 000
1 500
500
10 000
990
1 622
2 202
4 404
2 540
4 600
0
2 700
3 000

2 000
1 000
480
4 000
1 500
500
10 000
990
1 622
2 202
4 404
2 540
4 600
0
2 700
3 000

3 000
5 000
5 000
3 000
2 559
0
1 200
2 000
1 110
0
0
0
0
6 323
1 500
0
30 972
2 000
4 990
16 121
156 513

3 000
5 000
5 000
3 000
2 559
0
0
2 000
1 110
0
0
0
0
6 323
1 500
1 545
30 972
2 000
4 990
16 121
128 608

Polgármesteri alap
Kitüntetési és Kegyeleti Alap
Civil alap
Sport alap
Idegenforgalmi alap
Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt- és Túrófesztivál 6000, Halfőző
verseny 1000, nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150, családi nap
500)
Főtéri sokadalom
Rádió Sun részéről rádiós megjelenés biztosítása
GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM
GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás
Talajterhelési díj
Kállai adomány
Körös szögi Kistérség 2018. évi hj.
Körös szögi Kistérség 2018. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer
Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. 2017. I. félév
Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj.KEOP-os eszk. (1101*4)
Szolgáltatás vásárlás Turisztikai elemek Kállai 1270E, Népház 1270E
IKSZT működési plusz igény
Támogató szolgálat teljesítménytámogatás visszafizetés
Belső ellenőri feladatok
Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízási díja
Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg 20152019.
Önkormányzati ingatlanok karbantartására
Turisztikai elemek karbantartása
Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e
2017. évről áthúzódó működési költségek
Sajt és túrófesztivál megrendezésének 2016. évi maradványa
Nyomda Múzeum szolgáltatás vásárlás
Egyéb közfoglalkoztatás önerő
Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.810, Lehóczkyné 300)
Fogorvosi rendelő bérlete tartalék
Városi Egészségügyi Intézmény fogorvosi feladatell.kiegészítése 2016.
Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés
Gyoma 300 éves
Önkormányzati bérlakások karbantartása
Marketing költségek
Működési célú költségvetési támogatás
Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret
Tartalék az óvodai feladatellátáshoz
CLLD pályázathoz megelőlegezés
TOP-7.11-16-CLLD pályázat-2018. évi felhasználás

Működési céltartalék összesen
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8. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
2018. évi felhalmozási kiadások részletezése

A
Megnevezés

adatok ezer forintban
B
2018.eredeti ei.
0
345 703
2 000
0
10 000
4 000
12 000
10 000
216
0

C
2018.mód.ei.I.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felújítások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Járdaépítés támogatási alap
Temető felújítása
Külterületi utak felújítása
Homlokzat felújítási program
Vízmű rekonstrukciós munkák
Kollégium felújítás
Tulipános óvoda felújítása
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja

11

TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő

42 511

42 511

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis B. Ált. Isk. épülete
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása terv önerő
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Irodák festése
Határ Győző Városi Könyvtár
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Szent Antal Népház
Népház felújítás (kémény, ajtó)
Városi Egészségügyi Intézmény
Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen
Beruházások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Közfoglalkoztatás nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés
Út és parkoló építés
Közkifolyók építése
Közvilágítási hálózat bővítése
Közvilágitási hálózat bővítése 2017. évről áthúzódó
Gyepmesteri telep fejlesztése
Ünnepi díszvilágítás
Informatikai fejlesztések
Fogorvosi rendelő kialakítása
Játszótér építése
Zöldterület kezelés eszközök fejlesztése
Holtágak vízutánpótlásának helyreállítása
Sport infrastruktúra fejlesztés
TOP-os pályázatok önerő
Fürdő csúszdapark építés
Gye-Öregszőlő külterületi útép. gép és eszközbeszerzéssel önerő/rendelkezésre álló
forrás
Gye-Öregszőlő külterületi útép. önerő/rendelkezésre álló forrás
Hulladékszállító jármű vásárlása
Klímabeszerzés Selyem út 124. földszinti irodák
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja terv
önerő
TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás
TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás kivitelezés
önerő
Sport infrastruktúra fejlesztés- Kis Bálint Ált.Iskola sportudvar kialakítása
TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között-2018. évi felhasználás
TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között-2019. évi felhasználás
TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése-2018. évi felhasználás
TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése-2019. évi felhasználás
TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac-2018. évi felhasználás
TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac-2019. évi felhasználás
TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz2018. évi felhasználás
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90 994
173 715
267
3 300
3 300
0
0
0
1 000
1 000
0
350 003
0
1 099 146
620
10 000
1 000
5 000
4 084
2 000
2 000
5 000
25 000
5 000
10 000
5 000
1 264
90 000
130 000

90 994
165 889
0
3 300
3 300
0
0
0
1 000
1 000
0
520 020
0
934 562
620
10 000
1 000
5 000
4 084
2 000
2 000
5 000
25 000
5 000
10 000
5 000
1 264
90 000
130 000

4 387
25 000
300
476
190 880

4 387
25 000
300
1 387
0

5 115
229 975

517
220 765

20 650
22 999
37 032
32 968
1 734
43 266
3 291
70 555

20 650
22 999
37 032
32 968
1 734
43 266
3 291
70 555

50 647

50 647

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

0
515 720
2 000
0
10 000
4 000
12 000
10 000
216
178 110

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz2019. évi felhasználás
GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat
Sportcsarnok eszközbeszerzés
Hulladékszállító jármű vásárlása NRX-470 rendszám
Arculati kézikönyv II.részlet
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Páncélszekrény
Határ Győző Városi Könyvtár
Klíma és árnyékolás
Hangosítás, wifi
Érdekeltségnövelő támogatás felhasználása, kisértékű te.beszerzés
Szent Antal Népház
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Klíma beszerelése
EFOP-3.2.9.Segíteni jöttünk pályázatból tárgyi eszköz vásárlás
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Fűtéskorszerűsítés
Eszközbeszerzés
Városi Egészségügyi Intézmény
Eszközbeszerzés
Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen
Egyéb felhalmozási kiadások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás

Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás
Szent Gellért Kat. Ált Isk.és Gimn.részére kézilabda pálya felúj-hoz tám.biztosítása
TSZGK fejlesztési igény (ASP rendszer)
Kistérségi Óvoda fejlesztési igény (villámhárító, festési munkák)
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Szennyvízcsatlakozás támogatási alap
Első lakáshoz jutók támogatása
Liget Fürdő Kft. részére Csúszdapark kiviteli terv felh. c. peszk. átadás 268/2016.
88 (VI.26.) Gye. Kt. határozat
89 Környezetvédelmi alap
90 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
91 Felhalmozási céltartalék
92 CLLD tervezés önerő
93 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerő
94 TOP és egyéb pályázati saját erő tartalék
95 OVI-FOCI Árnyékoló háló beszerése pályázat önerő
96 OVI-FOCI karbantartó gép beszerése pályázat önerő
97 I. világháborús emlékmű felújítása önerő
98 Népligeti sporttelep pályázati önerő
99 Erzsébet ligeti sporttelep pályázati önerő
100 Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen
101 Finanszírozási kiadások
102 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
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44 353
19 000
0
0
550
550
550
3 570
2 250
1 320
0
0
396
396
0
2 660
600
2 060
6 500
6 500
1 112 822
0
0
10 819
4 137
1 282
400
2 000
3 000
6 060
1 465
0

44 353
19 000
1 135
38 058
550
550
550
3 715
2 250
1 320
145
51
1 504
396
1 108
2 660
600
2 060
6 500
6 500
949 542
0
0
10 819
4 137
1 282
400
2 000
3 000
8 460
1 465
2 400

595
4 000
0
69 000
2 286
950
61 634
0
0
1 997
1 276
857
85 879
0
0

595
4 000
4880
69 000
2 286
950
61 158
135
300
2 038
1 276
857
93 159
36 230
36 230

4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. május 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet alkotása
Molnár Zoltán Gyula főépítész, Dr. Uhrin Anna jegyző
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Véleményező bizottság:
Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatoknak a településkép védelmét a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a
továbbiakban: Tktv.) 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, valamint az Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a településképi
rendelet megalkotásával biztosítja. A településképi rendeletet kidolgozása és elfogadása a Tktv. szabályaival és
a végrehajtására kiadott, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jog intézményekről szóló 314/2012. (Xl.
8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) összhangban történt. A Tktv. 16. § (2) bekezdés b) pontja a
településképi rendelet megalkotásának határidejét 2017. december 31. napjában határozta meg.
A Tktv. 4. § (1) bekezdése szerint, a településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati
kézikönyv (a továbbiakban: Tak.) készül. A Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése kimondja, hogy a kézikönyv
szemléletformáló célt szolgál, amelyet a települési önkormányzat normatív határozata mellékleteként fogad el. A
Települési Arculati Kézikönyvet a Képviselő-testület 54/2018. (II. 26.) Gye. Kt. határozatával fogadta el.
Ezt követően kezdődhetett meg a településképi rendelet részletszabályainak egyeztetése és a normaszöveg
végleges változatának kidolgozása amelyet most beterjesztek rendeletté alkotás érdekében.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/… (… …) önkormányzati rendelete
a településkép védelméről
(TERVEZET)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2.§
(2) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró kulturális örökség védelméért felelős, Miniszterelnökséget vezető miniszter, az
állami főépítész hatáskörében eljáró Békés Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság véleményét kikérve a következőket rendeli el:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
7

1. §
E rendelet alkalmazásában:
a.
Címtábla, cégtábla: intézményeknek, vállalkozásoknak, magánszemélyeknek elsősorban a nevét,
elnevezését, címét, kisebb részben az egyéb adatait, elsősorban a tevékenységi körére utaló adatot feltüntető tábla.
b.
Csoportos reklámhordozó: több, akár eltérő célú reklám elhelyezésére szolgáló reklámhordozó,
amelynek létesítése a reklámtartó berendezésre is kiterjedő településképi véleményezési vagy bejelentési
eljárásban hozott határozat alapján történik.
c.
Fényreklám, LED-fal: tartószerkezeten elhelyezett fénycsőreklám vagy futófény, mely állandó vagy
váltakozó fénykibocsátású, és reklámszöveget, üzletnevet, tevékenységet, vagy árut nevez, jelenít meg (LED-fal
esetében mozgó képi formában).
d.
Helyi egyedi védelem: egy ingatlanon lévő, védetté nyilvánított építményekre vagy építményrészekre
kiterjedő védelem. A helyi egyedi védelem lehet az építmény teljes tömegére kiterjedő vagy az építmény valamely a védelem kimondásakor megállapított - részértékére vonatkozó is (az 1. mellékletben meghatározottak szerint).
e.
Helyi területi védelem: valamely összefüggő épített területre kiterjedő építészeti védelem
gyűjtőfogalma, amely több ingatlanra, magánterület, közterület valamely lehatárolható részére vonatkozik, és amely
helyi egyedi védelemmel érintett és nem érintett ingatlanokra, a közterület védett és nem védett részeire egyaránt
kiterjedhet.
f.
Helyi oltalom alatt álló természeti terület: helyi jelentőségű természetvédelmi terület és helyi jelentőségű
természetvédelmi érték területe.
g.
Hirdetési célú berendezés: minden olyan hordozó eszköz, fixen rögzített, mozgatható vagy mozgó,
képi, illetve hang effektusok megjelenítésére, valamint nagyobb részben hirdetés és reklám elhelyezésére alkalmas
berendezés, a kialakításától, anyagától, méretétől, illetve elhelyezése módjától függetlenül.
h.
Hirdetmény: minden olyan közérdekű tájékoztatás, információ, amely kereskedelmi, fogyasztási
tevékenységgel sem közvetlenül, sem közvetve nem hozható összefüggésbe, a lakosság részére közérdekű
információt közvetít.
i.
Információs vagy más célú berendezés: önkormányzati hirdetőtábla, faliújság, információs vitrin,
útbaigazító tábla, hirdetmény, közérdekű molinó, továbbá tulajdonos személyétől függetlenül minden olyan
berendezés, amely kialakításától, anyagától, méretétől, továbbá elhelyezése módjától függetlenül információk
megjelenítésére is szolgál.
j.
Országos oltalom alatt álló természeti terület: tájképvédelmi terület övezete, NATURA 2000 területek,
országos ökológiai hálózat folyosó, ex lege védelem alatt álló kunhalom.
k.
Reklámfelület: reklámhordozó felülete, homlokzaton vagy tetőfelületen anyagszínnel, festéssel,
bevonattal létesülő reklám felülete – beleértve az üvegfelületeken elhelyezett, közterületről látszó öntapadó
felületeket és az eltérő színű cserepek alkalmazását is.
l.
Településképi eljárás: a településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció, a településképi
véleményezési eljárás és a településképi bejelentési eljárás.
II.
ÁLTALÁNOS ILLESZKEDÉSI SZABÁLYOK
2. §
(1)A városkép kedvezőbb alakítása, a kialakult beépítéshez illeszkedés érdekében a város már részben vagy
teljesen beépült területein a (2) - (15) bekezdésekben foglalt előírásokat kell alkalmazni.
(2)Azokon a lakó-, vegyes-, üdülő-, zöld-, erdőterületeken, valamint mezőgazdasági, vízgazdálkodási,
természetközeli területeken, ahol az előírt építménymagasság kisebb, mint 12 méter, csak magastető létesíthető.
(3)Az épületek homlokzatmagassága igazodjék a szomszéd telkeken álló épületek homlokzatmagasságához úgy,
hogy ne legyen magasabb vagy alacsonyabb az utca jellemző házainak és a két-két mellette álló épület kiátlagolt
utcai homlokzat- és gerincmagasságánál. Az így meghatározott átlagmagasságoktól az eltérés ±1,00 méter lehet.
(4)A telek közterület felé eső részére az építeni kívánt ház egyik fő, domináns funkciójú épületrészének kell esnie.
(5)A gazdasági-, kereskedelmi-, szolgáltató területeken legfeljebb 5000 m2 , a mezőgazdasági övezetekben
legfeljebb 2000 m2 alapterületű építményeket lehet elhelyezni.
(6)A lakó-, vegyes-, üdülő-, valamint különleges területeken álló épületek színezésénél vagy azok átszínezésénél
pasztellszíneket szabad használni. Nem színezhető élénk, sötét -kékre, -pirosra, -feketére, -sárgára -lilára vagy
rózsaszínre az új vagy a felújításra kerülő épület homlokzata. Az építmények színezésénél a föld és a kőszínű
színeket kell előnyben részesíteni. Egyes épületek szerkezeti egységét vagy tömegét szabad külön színnel
megkülönböztetni. Véletlenszerűen felhordott színváltások nem használhatók.
(7)Társasházak, többlakásos házak, sorházak, egyéb csoportosházak, egylakásos családi házak felújítása,
korszerűsítése esetén:
a.
Homlokzati hőszigetelést csak az egész épületre teljes felületére vagy csak egy összetartozó homlokzatra
egyszerre szabad elhelyezni, azonos anyagból és azonos vastagságban, a homlokzati díszítések megtartásával,
vagy újbóli megépítésével.
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b.
A homlokzati nyílászárók cseréje esetén az épület homlokzatán alkalmazott nyílászárók jellemző formájától,
osztásától és színétől eltérni nem lehet, kivéve, ha a homlokzaton egyidejűleg a többi hasonló nyílászáró is cserére
kerül,
c.
homlokzati nyílászáró, biztonsági rács, zsalugáter, árnyékoló, korlát cseréje vagy ezek felújítása során – a
teljes homlokzatra kiterjedő felújítás kivételével – az épületen már meglévő szín- és anyaghasználattól eltérni nem
lehet,
d. épületen új rácsozat vagy betörésvédelmet szolgáló berendezés akkor helyezhető el, ha az nem tér el az épület
architektúrájától, nem változtatja meg annak tagozódásait, nem eredményezi a meglévő díszítőelemek
roncsolódását, és az épület burkolataihoz és színezéséhez illeszkedik.
e.
Klímaberendezés kültéri egységét a közterület felé eső homlokzaton és közterületről láthatóan úgy szabad
elhelyezni, hogy az beleilleszkedjék az épület szerkezeti és a homlokzati tagozódásaiba, a többlakásos házak
esetében a lakások klíma egységei egy jól elrendezett geometriai rendben mutatkozzanak meg a külső szemlélők
számára.
(8)Új, átalakításra vagy bővítésre kerülő épület akkor illeszkedik a településképbe, ha az alábbi feltételek együttesen
teljesülnek:
a.
a településrész karakterét megtartja,
b.
az épülettömeg nagysága, tagolása,
c.
az anyaghasználat, a színezés, a homlokzatképzés és tagolás,
d.
a tetőfelületek tagoltsága, hajlása és anyaghasználata,
e.
a homlokzati nyílászárók arányai, osztása és nagysága,
f.
a közterületről látható egyéb építmények kialakítása, anyaghasználata és színezése
a környezethez, a településrész karakteréhez és az épület rendeltetéséhez illeszkedő.
(9)Az általános illeszkedési szabályoktól eltérni csak a településképi eljárás vagy a településkép-védelmi
tájékoztatás és kötelező szakmai konzultáció keretében lehet.
(10) A közterületi közlekedési utakat minden esetben szegéllyel kell ellátni. Új kialakítású út esetén az utak szintje
nem lehet magasabb a járdák szintjénél. Amennyiben már meglévő műszaki okokból az utat magasabbra kell
építeni, mint a járda szintjét, ott a csapadékvíz-elvezetést és a tereprendezést összehangolva úgy kell az
utcaterületet rendezni, hogy a telkekhez, az épületekhez csapadék ne jusson.
(11) Ha az utcában nyílt árok kerül kialakításra, azt úgy kell megépíteni, hogy az tisztán tartható legyen és a benne
növő fű levágását ne akadályozza. Ha az műszakilag nem lehetséges, mert nem fér el úgy zárt rendszerű
csapadékvíz elvezető árkokat kell létesíteni.
(12) Egy telektömb körül egyféle minőségű járda építhető. A járdák magassági elrendezése utcasaroktólutcasarokig folyamatos kialakítású, nagyobb szintkülönbség nélküli, hirtelen emelkedésektől mentes és egyenletes
szélességű lehet. Amennyiben csak egy-egy telek előtt akarnak új járdát építeni, azt a telektömb környező járdáihoz
igazodva, vagy egységes, új irányzatot meghatározva kell elkészíteni.
(13) A légkábeleket egy oszlopsorra felfeszítve szabad csak vezetni. A használaton kívüli légkábeleket és azok
oszlopsorait az engedélyesnek el kell bontani a szolgáltatás megszűnése után 1 hónapon belül. A már meglévő
oszlopsor tulajdonosa semmilyen módon nem akadályozhatja a mástulajdonú légvezeték felhelyezését. Ha az újabb
légvezeték nem fér el a régi oszlopsoron, akkor közösen kell építeni egy olyan oszlopsort, amelyre később is el lehet
helyezni légvezetékeket.
(14) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények,
műtárgyak elhelyezésére elsősorban a közlekedési és közmű területek, valamint a mezőgazdasági területek
alkalmasak.
(15) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények,
műtárgyak elhelyezésére nem alkalmas a műemléki környezet területe, a helyi területi védelem alatt álló terület és a
helyi vagy országos oltalom alatt álló természeti terület.
II. FEJEZET
A HELYI VÉDELEM
1. A helyi védelem keletkezése és megszűnése
3. §
(1)A települési önkormányzat értékvizsgálat alapján a helyi településtörténeti, építészeti, néprajzi, termeléstörténeti
vagy régészeti értékek megóvása és a városkép esztétikus és szakszerű alakítása érdekében helyi egyedi vagy
helyi területi védelmet rendelhet el építményekre vagy területekre vonatkozóan.
(2)A helyi egyedi védelem az 1. mellékletben felsorolt építményekre vagy építményrészekre vonatkozik.
(3)A helyi területi védelem a 2. mellékletben meghatározott területre vonatkozik.
(4)Védetté nyilvánításról a Képviselő-testület dönt.
(5)A védelem tárgyát az 1. melléklet jegyzékébe kell venni és a védelem tárgyáról törzslapot kell készíteni, amely
tartalmazza az építményre, területre vonatkozó adatokat, a védetté nyilvánítás rövid indoklását, a védelem tárgyának
történeti leírását és értékleírását, valamint fotódokumentációját.
(6)A védett építmény teljes műszaki vagy erkölcsi avultsága esetén a Képviselő-testület dönt a védettség
megszűnéséről és a védelem megszüntetéséről.
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(7)Védetté nyilvánítást vagy annak megszüntetését a polgármesternél kell indítványozni.
(8)Amennyiben a javaslat védetté nyilvánításra vonatkozik, akkor tartalmaznia kell az építményre, területre
vonatkozó adatokat, rövid indoklást, történeti leírást és értékleírást.
(9)Amennyiben a javaslat védetté nyilvánítás megszüntetésére vonatkozik, akkor tartalmaznia kell a védelem
megszüntetésének indoklását, az építmény értékleltárát és az elbontásra kerülő értékek további hasznosításának
tervét, az épület és telek felmérési- és fotódokumentációját.
(10) Azoknak a magántulajdonban lévő és helyi védelem alatt álló építmények védelme nem szüntethető meg a
támogatás kifizetésétől számított 5 éven belül, amelyek fenntartásához Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat) a helyi építészeti értékek fenntartási támogatása céljából kiírt pályázaton vissza nem
térítendő támogatást nyújtott.
(11) A védetté nyilvánításról és a védelem megszüntetéséről értesíteni kell:
a.
az ingatlan tulajdonosát, kezelőjét, használóját,
b.
a védetté nyilvánításra vagy védelem megszüntetésre javaslattevőt.
(12) A helyi egyedi védelem elrendelését és megszüntetését a földhivatali nyilvántartásba be kell jegyeztetni.
(13) Területi védelem esetén a helyben szokásos módon közszemlére tétellel, a városi honlapon vagy a sajtó útján
is közölhető az érdekeltekkel a védetté nyilvánítás.
2. A védelem tárgyának megjelölése
4. §
(1)A védett épületet, ha a védelem az épület egészére terjed ki, táblával meg kell jelölni.
(2)A táblák elkészíttetéséről és elhelyezéséről az Önkormányzat gondoskodik, a fenntartás a tulajdonos feladata.
3.

A helyi védelem alatt álló építmények hasznosítása, fenntartása, átalakítása, bővítése, bontása
5. §

(1)A védett épületek belső korszerűsítését, átalakítását, esetleg bővítését a védettség nem akadályozza. Az
építmény fennmaradása érdekében elő kell segíteni a méltó, mai igényeknek megfelelő használatot.
(2)A tulajdonos a védelem követelményeinek szem előtt tartásával köteles az építmény jó karban tartásáról
gondoskodni, és az építmény állapotát, állékonyságát a jogszabályokban meghatározott módon és időszakonként
felülvizsgálni.
(3)A helyi védettség alá tartozó épület, terület, építészeti értékének megőrzése, állagának védelme a terület
tulajdonosának kötelessége. A megőrzéshez az Önkormányzat szakmai segítséget nyújt.
(4)A védett épületeket hagyományos építészeti tömegükkel, homlokzat architektúrájukkal, tetőformájukkal,
kéményeikkel, amennyiben van ilyen az eredetivel azonos kialakítású redőnyszerkezetekkel kell megtartani.
(5)A védett homlokzatokon meg kell őrizni és felújítás esetén helyre kell állítani a homlokzati nyílásrendszert, a
nyílások osztását, a homlokzati tagozatokat és az anyaghasználatot. Utólagos hőszigetelés akkor megengedett, ha
az a homlokzati architektúra megváltoztatása nélkül megvalósítható.
(6)A védett épületeket úgy lehet bővíteni, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati kialakítása, utcaképben
betöltött szerepe ne változzon, és a tervezett bővítés a régi épület formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával
összhangban legyen.
(7)Ha a védelem csak az épület valamely részére terjed ki, az épület felújítása, bővítése esetén ezeket az értékeket
meg kell őrizni.
(8)A belső átalakításokat az eredeti szerkezet lehető legnagyobb mértékű megőrzésével kell megoldani.
(9)Védett épület átalakításának, bővítésének, helyreállításának vagy korszerűsítésének tervezésekor az épület
eredeti vagy közbenső állapotát fel kell kutatni, és dokumentálni kell azokat az értékeket, amelyek alapján a helyi
egyedi védelem el lett rendelve. Az új és felújításra kerülő épületrészeknek ezekhez az értékekhez igazodni kell.
(10) A védett épületek nem bonthatóak el csak a védettség megszüntetése után. Ilyen esetben a 6. § (9) bekezdés
szerinti értékleltárt el kell készíteni, az abban szereplő elbontásra kerülő értékek további hasznosításának terve
alapján az értékes részeket lehetőleg más épületbe vissza kell építeni.
(11) Amennyiben a védett értéket csak az épület tömege képezi, úgy az a bontás után a meglévővel azonos vagy
ahhoz hasonló párkány- és gerincmagasságú, tetőhajlásszögű új épülettel pótolható.
4. Épületfelszerelések és egyéb berendezések elhelyezése helyi egyedi védelem alatt álló épületeken
6. §
(1)Helyi egyedi védelem alatt álló értéket magában foglaló ingatlanon közterületről látható módon semmilyen
vezeték, gépészeti és elektromos berendezés nem szerelhető fel.
(2)Az árnyékolókra reklámok nem kerülhetnek.
(3)Napelemet, napkollektort helyi egyedi védelem alatt álló építmények felületén úgy kell elhelyezni, hogy
a.
az elemek és szerkezetek egységes geometriai és építészeti rendben, szabályos alakzatban, ritmusosan
helyezkedjenek el,
b.
a berendezés csak a tető síkjával párhuzamos legyen,
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c.
a berendezés lehetőleg a közterületről nem látszó felületre kerüljön, amennyiben az nem északra, illetve attól
legfeljebb 90°-kal eltérő égtájra tájolt.
5. A helyi védelem alatt álló területek fenntartása és alakítása
7. §
(1)A helyi védelem alatt álló területen meg kell őrizni a település jellegzetes szerkezetét, telekrendszerét, utcavonalvezetését, telekalakítás csak ezekkel összhangban engedélyezhető.
(2)A védett területen lévő építményeket egymással összehangoltan, a jellegzetes városkép egységes megjelenését
biztosító módon kell fenntartani vagy kialakítani, ennek érdekében
a.
az új épületek és a meglévő épületek bővítményei igazodjanak a telektömbben és a szomszédos ingatlanokon
álló épületek jellegéhez,
b.
az új épületek tömege, tömegtagolása igazodjék a területen szokásos és építészeti karaktert meghatározó
épületek tömegéhez, tagolásához,
c.
az épületek tetőhajlása, tetőtagolása és a tetőhéjazat a tömb és a helyi védelem alatt álló terület jellegét
meghatározó tetőképzések mintájára, azokhoz igazodva készüljön,
d. a homlokzati részletképzés tartózkodjék mind a túltagolt, mind a tagolatlan, mind a túldíszített, mind a sivár
kiképzéstől.
(3)Különös gondot kell fordítani a védett területeken a településrészre jellemző hagyományos kerítés- és
kapuformák, jellegzetes melléképületek, építmények megtartására és továbbfejlesztésére.
6. A helyi védelem alatt álló épületek, területek folyamatos figyelése
8. §
(1)Az Önkormányzat folyamatosan, de legalább évente ellenőrzi a védett épületek és területek állapotát.
(2)Az éves ellenőrzés tapasztalatait a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: önkormányzati
hivatal) felvezeti az épület, építmény törzslapjára.
III. FEJEZET
TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK
7. Településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása és az eltérő karakterű településrészek
meghatározása
9. §
(1)Településképi szempontból meghatározó területek:
a.
a műemléki környezet területei,
b.
a helyi védelem alá tartozó területek,
c.
a természeti területek és az azokkal határos telkek,
d. a gyomai történeti városközpont 3. mellékletben lehatárolt területe
e.
az endrődi történeti városközpont 3. mellékletben lehatárolt területe
f.
a Városháza környékének 3. mellékletben lehatárolt területe
g.
az országos közutak, helyi főutak, bel- és külterületi szakaszai, illetve az útterület telekhatáraitól mért 50 m-es
terület.
(2)Az önkormányzat az 4. melléklet szerinti lehatárolással az alábbi településképi szempontból eltérő karakterű
területeket jelöli ki:
a.
endrődi – és gyomai történeti városközpontok,
b.
városiasodó központi terület a Városháza környezetében,
c.
a történeti központokon kívüli lakóterületek,
d. ipari zóna,
e.
holtágak melletti üdülő- és kertterületek,
f.
a Nagylaposi és Öregszőlői külterületi lakott helyek,
g.
külterületi mezőgazdasági- és ipari területek.
8. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények
10. §
(1)A településképi szempontból meghatározó területeken
a.
az új épületek, illetve a meglévő épületek bővítményei illeszkedjenek a városrész építészeti karakteréhez, a
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szomszédos épületek tömeg és homlokzatkialakításához,
b.
az épületek tömeg- és a homlokzatképzése a környezetükben lévő épületekéhez arányos és arányosan tagolt
legyen.
c.
a területen magas színvonalú építészeti megoldásokat kell alkalmazni, óvni és fejleszteni kell az épített es
természeti környezet harmóniáját, és a lakókörnyezet minőséget.
(4)Meglévő épületek közterületről látható homlokzatain gépészeti berendezés, ablakklíma berendezés és
klímaberendezések kültéri egysége csak az épület részeként, az épület megjelenéséhez illeszkedve, illetve takartan
helyezhető el. A kondenzvíz elvezetéséről megfelelően gondoskodni kell, az közterületre vagy szomszéd telekre
nem folyhat át. A berendezés elhelyezésekor a zaj- es rezgési határértékek betartandók. Új épület létesítésekor a
klímaberendezések elhelyezését előre meg kell tervezni.
(5)A telek utcavonali telekhatárán kerítést létesíteni csak az alábbi feltételekkel lehet:
a.
az utcavonalon létesülő kerítés magassága legfeljebb 2,0 m, a legfeljebb 0,5 m tömör lábazat felett áttört,
átlátható felületű lehet,
b.
a településképi szempontból meghatározó területeken elsősorban hagyományos építőanyagokból készülő
kerítés létesíthető. Nem alkalmazható tömör fém táblás kerítés.
9.
A településképi szempontból meghatározó területeken
lévő építmények
anyaghasználati előírásai
11. §
(1)Az 1945 előtt létesült épületek esetében az eredeti anyaggal és formával megegyező, illetve annak látványához
legjobban hasonlító tetőhéjalás alkalmazandó. Átalakítás esetén - ha azt a műszaki állapot és megoldás megengedi
- az eredeti héjazati anyagokat kell (újra) felhasználni. Egyben látszó tetőfelületeken eltérő megjelenésű héjazati
anyag nem alkalmazható. Új épületeknél a magastető fedési anyaga természetes anyagú pikkelyes fedés,
kiegészítő felületeken cink, réz, üveg vagy hasonló esztétikai értékű fedőanyag lehet, nem alkalmazható a terület
karakterétől, hagyományaitól idegen héjazati anyag.
(2)A településképi szempontból meghatározó területek városképi jelentőségének és helyi karakterének megőrzése,
a városkép védelme érdekében a környezettől idegen anyaghasználati megoldások nem alkalmazhatók. A
homlokzatok kialakításakor előnyben kell részesíteni a hagyományosan alkalmazott anyagok, illetve homlokzati
felületek kialakítását.
(3)Helyi védelem alatt álló építményeken a közterületről látható homlokzaton a nyílászárók cseréje esetén csak az
eredetinek megfelelő osztásrendű és színű nyílászáró építhető vissza. Az építmények közterületről látható
nyílászáróinak üvegfelületeit a környezetet zavaróan tükröző fényvisszaverő anyagból kialakítani, vagy ilyen fóliával
ellátni nem szabad.
10. Tömegformálásra, tetőkre vonatkozó előírások a településképi szempontból meghatározó területeken
12. §
(1)Új építmény elhelyezése vagy meglévő épület tömegének, látványának megváltoztatása esetén biztosítani kell a
környezethez és a környező épületekhez történő illeszkedést. A városképi illeszkedés szempontjából a
homlokzatmagassági, párkánymagassági, gerincmagassági értékek és az építészeti minőség a meghatározók.
(2)A tetők tömegének kialakításakor egyszerű és hagyományos formá(ka)t kell alkalmazni és a tetőfelületek
homogén egységét megőrizni. A tetőzeten lévő kiugrások és bevágások felületi aránya nem haladhatja meg a tető
felületének felét. A közterületről látható homlokzaton és a tetőzeten megjelenő több sorban elhelyezett tetőablak
nem alkalmazható.
(3)Zártsorú beépítésnél az eltérő traktusmélységű magastetős épületek gerincmagasságát össze kell hangolni és a
magasságkülönbség legfeljebb 1,00 méter lehet.
11. A homlokzati kialakításra vonatkozó előírások a településképi szempontból meghatározó területeken
13. §
(1)A homlokzatok, illetve épület, építmény látványának egységes megjelenése érdekében meglévő épület, illetve
építmény átalakítása, vagy akár részleges felújítása esetén a homlokzati nyílászárókat a homlokzat rendjében, a
funkciónak, illetve a helyzetnek megfelelő azonos mértékben, osztással és anyaggal kell kialakítani.
(2)A földszinti portálokat az épület meghatározott karakterét és anyaghasználatát figyelembe véve kell kialakítani és
fenntartani.
12. A településképi szempontból meghatározó területeken lévő közterületekre vonatkozó sajátos előírások
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14. §
(1)A közterületeket csak a konkrét használat érdekében legszükségesebb nagyságú burkolt felületekkel szabad
ellátni. A burkolatlan felületeket - ahol ezt műszaki okok nem akadályozzák - fenntartható zöldfelülettel kell
kialakítani.
(2)A közterületek burkolatát - a kialakult, meglevő anyaghasználathoz igazodóan - a fenntarthatóság és
karbantarthatóság érvényesítésével a káros környezeti hatásokat mérséklő megoldással kell kialakítani.
(3)Mobil árusítóhely (méretének, megjelenésének és színvonalának igazodnia kell a telepítés helyéhez.
(4)A kitelepülés, mobil árusítóhely nem károsíthatja a zöldfelületet, a fasorok egyedeit és nem korlátozhatja a
zöldfelületek használatát.
(5)A teraszok, kitelepülések, mobil árusítóhelyek a környezetüket káros kibocsátásokkal nem szennyezhetik,
gépészeti berendezéseik, vezetékeik takartan, balesetveszélyt nem okozva alakítandók ki.
(6)A területen a közmű-, távközlési és adatátviteli hálózatok felújítása vagy telepítése esetén az ott található,
meglévő, használaton kívüli légvezetéket el kell távolítani. Új vezeték kiépítése csak földkábellel történhet.
13. Az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése településképi szempontból meghatározó területeken
15. §
(1)Új transzformátorok helyét a beépítéssel összehangoltan a környezetbe illesztve kell kijelölni.
(2)A településképi szempontból meghatározó területeken kizárólag sajtótermék kiskereskedelmi forgalmazására és
turisztikai funkcióra szolgáló kioszk helyezhető el.
(3)Az épületek és intézmények homlokzatára szerelt kapcsolószekrények és - dobozok helyét és színét, az épület
stílusához, a homlokzat színéhez igazodva kell kiválasztani. A berendezéseket lehetőleg az épületek alárendelt
homlokzatára vagy a kerítésbe kell beépíteni a közmű üzemeltetők előírásait is figyelembe véve.
(4)Gázkészülék égéstermékének utcai homlokzatra történő kivezetése csak meglévő épületnél és csak műszaki
szükségességből, a homlokzatképzéssel megfelelően összehangolt műszaki megoldással, takartan engedhető meg,
amennyiben az épület oldal- vagy hátsókertre néző homlokzatán nem helyezhető el.
(5)Égéstermék elvezetésére utcai homlokzaton szerelt kémény csak takartan, a homlokzathoz illeszkedő burkolattal
építhető.
(6)Napelemet, napkollektort az építmények felületén úgy kell elhelyezni, hogy
a.
az elemek és szerkezetek egységes geometriai és építészeti rendben, szabályos alakzatban, ritmusosan
helyezkedjenek el,
b.
és illeszkedjen a tetőfelület alakzatához és a tetőfelépítményekhez.
(7)A háztartási méretű, talajra telepített, szélenergia hasznosításra szolgáló létesítmények – az egyéb előírások
betartása mellett – lakó és üdülő építési övezetek területén az építési helyen belül vagy a hátsókertben, a
telekhatároktól a rotor magasság értékének legalább 1,5-szeres távolságára telepíthetőek. Háztartási méretűnél
nagyobb, szélenergia hasznosítására szolgáló létesítmények – az egyéb előírások betartása mellett – az országos
fő- és mellékutak tengelyétől legalább 100 m-re helyezkedjenek el.
IV. FEJEZET
REKLÁMOK ELHELYEZÉSE
14. A reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények
16. §
(1)Bármely hirdetési célú berendezés és annak tartóberendezése csak a településképbe illeszkedően és csak úgy
helyezhető el, hogy az a közterületek és az ingatlanok rendeltetésszerű használatát ne akadályozza.
(2)Közterületen hirdető-berendezést és hirdetményt elhelyezni a közterületek használatának rendjét és a
köztisztaságot szabályozó önkormányzati rendeletekben meghatározott előírások szerint lehet.
(3)Közterület-használati engedély alapján, díjmentesen folytatható közterület-használat:
a) a közterületbe 10 cm-en túl nem benyúló üzlethomlokzat,
b) kirakatszekrény,
c) üzleti védőtető,
d) összecsukott ernyőszerkezet,
e) a vállalkozást reklámozó hirdető berendezés
elhelyezése esetén,
(4)Közterület-használati engedély nélkül díjmentesen, a nyitvatartási ideje alatt üzletenként legfeljebb 2 db megállító
tábla helyezhető el a hirdetett üzlet előtt.
(5)Közterületen hirdetményeket térítésmentesen kizárólag az erre a célra kijelölt 9. mellékletben felsorolt
hirdetőtáblákon lehet elhelyezni.
(6)A közút területén a közútkezelő hozzájárulása nélkül elhelyezett hirdető-berendezések eltávolítására a
közútkezelő saját hatáskörben intézkedhet.
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(7)A közút területén kívül, a közutakra vonatkozó jogszabályi előírásokba ütközően elhelyezett hirdető-berendezések
esetén a közútkezelő közvetlenül - a közlekedési hatóság közreműködése nélkül – a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél (a továbbiakban: jegyzőnél) kezdeményezheti a jogellenes állapot
megszüntetését.
(8)Hirdetési célú berendezésen nem alkalmazható
a.
jogszabályban más célra fenntartott formai vagy tartalmi megoldás,
b.
a közlekedés biztonságát, vagy más építmény, telek használatát zavaró lámpa.
(9)Hirdetési célú, villogó, káprázást okozó fény, futófény, fényvisszaverő felület, fényreklám, LED- fal csak 6-22 óráig
üzemelhet, ettől eltérni csak a településképi bejelentési eljárásban kiadott határozat eltérő rendelkezései alapján
lehet.
(10) Hangos reklám hirdetési célú berendezéshez kapcsolódóan nem alkalmazható, kivéve az ilyen célra közterület
használati engedéllyel rendelkező járműveket.
(11) A 8. mellékletben meghatározott közművelődési intézmények közművelődési célú hirdetőoszlop használatára
jogosultak, amelyeknek létesítését településképi bejelentési eljárásban kezdeményezhetik.
(12) A hirdető-berendezés kihelyezésével kapcsolatos kérelemhez mellékelni kell:
a.
a pontos, méretarányos helyszínrajzot és műszaki tervet, színes nézeti rajzot,
b.
az ingatlan tulajdonosának hozzájárulását, közterületen történő elhelyezés esetén az Önkormányzattal kötött
bérleti szerződést,
c.
a 10 000 Ft/m2 kaució befizetéséről szóló igazolást.
(13) Az e rendelet előírásainak megszegésével elhelyezett hirdető berendezéseket a hirdető-berendezés
tulajdonosa - ha jogszabály kivételt nem tesz - határozatban történő felszólítást követő 8 napon belül köteles saját
költségén eltávolítani.
(14) Amennyiben a hirdető-berendezés eltávolítását a hirdető-berendezés tulajdonosa a felszólítás ellenére nem
hajtja végre, a vonatkozó jogszabály alapján intézkedni kell a határozat végrehajtásáról. Amennyiben a határozatban
foglaltakat az engedélyes nem hajtja végre úgy a befizetett kaució nem adható vissza.
17. §
(1)Helyi egyedi védelem alatt álló ingatlan
a.
tetőfelületén, egyéb közterületről látható homlokzatán 1 m2-nél nagyobb reklámfelület vagy hirdetési célú
berendezés, kivéve, ha annak helyét az épület építésével egyidejűleg kiképezték,
b.
elő- vagy oldalkertjében vagy a kerítésen, épületközben reklámfelület vagy hirdetési célú berendezés nem
helyezhető el.
(2)Helyi egyedi védelem alatt álló építményen címtábla csak hagyományosan a bejárat mellett, általában intézmény
megnevezés feltüntetésére, az épület karakteréhez illeszkedő módon szerelhető fel.
(3)Helyi egyedi védelem alatt álló építményen üzlet- vagy intézménymegnevezést különálló, az építészeti tagozatok
nagyságrendjével összehangolt, minden esetben 30 cm-nél nem nagyobb betűk felszerelésével, vagy az erre
alkalmas homlokzatmezőkben való felfestésével szabad megvalósítani, de csak olyan módon, hogy a felirat ne
takarjon el építészeti tagozatot. A 10 cm nagyságú és nagyobb betűkből álló felirat betűtípusának az épület
homlokzatával azonos stílusúnak kell lennie.
(4)Műemléki környezetben, helyi védelem alá tartozó területeken, természeti területeken és az azokkal határos,
illetve határaival szemben fekvő telkeken telepített és mobil fényreklám és LED- fal kizárólag közművelődési célú
reklámozás céljára alkalmazható.
(5)Településképi szempontból meghatározó területen konzolos cégérként az adott épülethez megtervezett és
elkészített, településképi vélemény vagy bejelentési eljárásban hozott határozat alapján létesített szerkezet
alkalmazható, nem szerelhető fel típus jelleggel forgalmazott vagy a homlokzathoz adaptálás nélkül készülő
valamely cég, üzletlánc tipizált reklámhordozója.
(6)Utasváró, pavilon, kioszk és más közterületi építmény időszakosan vagy állandóan elhelyezett berendezés,
felszerelés felületének legfeljebb 30 %-án helyezhető el reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezés. A tetőn
- beleértve a mozgatható árnyékolók függőleges szegélyén kívüli felületeit is - reklámhordozó és reklámhordozót
tartó berendezés nem helyezhető el.
(7)A város szempontjából jelentős vagy országos jelentőségű eseményről való tájékoztatás érdekében az esemény
napját megelőző 3 naptári hét időszakban az eseményre vonatkozó reklámhordozó, reklám, molinó hirdetmények
elhelyezhetőek közterületen vagy magánterületen is.
(8)Településképi szempontból meghatározó területen épülettől független reklámot csak az önkormányzat által
kihelyezett reklámhordozón vagy utcabútoron szabad elhelyezni.
(9)Az építmények homlokzatát érintő átalakítás, felújítás esetén az e rendeletnek nem megfelelő információs vagy
más célú berendezést, hirdetési célú berendezést, reklámfelületet, címtáblát, cégért el kell távolítani.
(10) Óriásplakátok bel- és külterületen csak közlekedési-, és gyűjtő utak mentén, legalább 200 méter távolságra
helyezhetők el.
V. FEJEZET
A ZÖLDFELÜLETEK KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
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15. A zöldfelületek kialakítására vonatkozó általános előírások
18. §
(1)Védett természeti területen - a jogszabályok és a HÉSZ övezeti előírásai mellett - építményeket csak a terület
környezeti értékeinek, a növényzet hagyományos, kialakult jellegének megőrzésével és a környezetet zavaró,
veszélyeztető hatások kizárásával, szabad elhelyezni.
(2)Fasor telepítésekor nem alkalmazható tövétől ágas, illetve tűlevelű örökzöld fás szárú növény.
(3)Invazív fafajok alkotta fasorok esetén gondoskodni kell a fasor egyedeinek fokozatos cseréjéről.
(4)Közterületen kialakítandó terasz esetében műnövényzet nem helyezhető el, csak megfelelően ápolt, jó kondíciójú
élő növény, amely az épített környezettel színben és formában is harmonizáló növénytartóban kerülhet elhelyezésre,
a gyalogosforgalom akadályozása nélkül.
(5)Planténerben fa csak ott telepíthető, ahol fák telepítésére nincs lehetőség.
16. A gépkocsi várakozóhelyek, parkolók zöldfelületének kialakítására vonatkozó előírások
19. §
(1)Kereskedelmi célú épületek nagyméretű parkolói esetén, ha a befogadóképessége 200 férőhelynél nagyobb,
akkor a parkolót legfeljebb 100 személygépjármű elhelyezését biztosító egységekre kell bontani, és az egyes
parkolási egységek között legalább 2 m szélességű, összefüggően beültetett zöldsávot, zöldfelületet kell kialakítani.
(2)A parkolókat elválasztó zöldsávokban az előírt fásítással együtt legalább kétszintes zöldfelületet kell kialakítani, a
cserjék tekintetében azok legalább fele arányban örökzöld, a fák tekintetében lombhullató, nagy koronát növelő
növényzettel.
(3)A zöldsáv növényzetét és a fásítást meg kell őrizni, gondozni kell, kipusztulásuk esetén azok pótlásáról a
fenntartónak kell gondoskodni.
(4)A parkolófelület melletti összefüggően beültetett zöldsávon legalább 6,0 méteres távolságokban legfeljebb 1,5 m
széles burkolt gyalogos átvezetés létesíthető.
(5)Kereskedelmi célú épületek nagyméretű parkolói esetén a fásításánál nagy lombkoronát növelő, túlkoros,
legalább kétszer iskolázott 12/14 cm törzskörméretű sorfa minőségű, környezettűrő, allergén pollent nem termelő
lombos fa telepítendő.
(6)Az e rendelet hatálybalépése előtt épült 20 férőhelynél nagyobb parkolók esetén a parkolók felújításakor, a
jogszabályoknak megfelelő számú fásítást kell telepíteni, amennyiben az műszakilag megoldható úgy, hogy a
szükséges parkolók száma biztosított marad.
VI. FEJEZET
TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖTELEZŐ SZAKMAI KONZULTÁCIÓ
20. §
(1)Szakmai konzultációt és ezen belül szakmai tájékoztatást kell tartani az alábbi településképet érintő építési
munkák megkezdése előtt, a tervezés kezdeti szakaszában:
a.
településképi véleményezési eljáráshoz kötött építési ügyekben,
b.
településkép szempontjából meghatározó területre tervezett, a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről
szóló jogszabály hatálya alá eső építési munkák esetében,
c.
helyi védelem alatt álló építmények építési munkáival kapcsolatban,
d. helyi területi védelem alatt álló területen végzett építési munkákkal kapcsolatban.
(2)A szakmai konzultációról emlékeztetőt kell készíteni.
VII. FEJEZET
TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS
17. A településképi véleményezéshez kötött engedélyezési eljárások
21. §
(1)Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) vonatkozó részében meghatározott,
és a 23. § 1. pontjában felsorolt, továbbá a jelen fejezetben meghatározott építési munkákra vonatkozó építészetiműszaki tervekkel kapcsolatban.
(2)Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni a Kormányrendelet vonatkozó részében meghatározott, és a
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23. § 2. pontjában felsorolt, alábbi területeken végzett építési munkákra vonatkozó építészeti-műszaki tervekkel
kapcsolatban:
a.
településképi szempontból meghatározó területek
b.
Vt jelű településközpont vegyes területek, Ln jelű nagyvárosias lakóterületek, Lk jelű kisvárosias lakóterületek,
K-1-K6 és K12 jelű különleges területek,
c.
országos oltalom alatt álló természeti területek,
d. helyi védelem alatt álló területek, helyi természeti védelem alatt álló területek, védett utcakép, védett fasor
utcája, egyedi természeti érték környezete,
e.
közterület, közpark területei.
22. §
A településképi vélemény alapját Gyomaendrőd Város Főépítészének (a továbbiakban: Főépítész) állásfoglalása
képezi:
a) Gyomaendrőd közigazgatási határán belül
ab) az 500 m2 összes nettó alapterületet meghaladó építmények, építmény együttesek,
ac) a 6 méter épületmagasságot elérő építmények,
ad) a legmagasabb pontján a 14,5 métert elérő építmények,
ae) helyi egyedi védelem alatt álló építmények,
af) előkertben portaépület, kerékpártároló, zászlótartó, totemoszlop,
ag) a helyi védelem alatt álló építmények szomszédságában lévő építmények utcai homlokzatának
megváltoztatásával is járó,
ah) a közterületen megvalósuló építmények,
ai) az önálló reklámtartó építménnyel kapcsolatos építési, bővítési, településképet érintő átalakítási tevékenység
építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákra vonatkozó építészeti-műszaki terveivel kapcsolatban;
b) a 22.§ (2) bekezdésben felsorolt területeken létesülő
ba) 150 m2 hasznos alapterületet meghaladó alapterületű lakás rendeltetést is tartalmazó építmények,
bb) háromnál több rendeltetési egységet tartalmazó építmények,
bc) egy telken meglévő vagy tervezett 3 épület,
bd) telepszerű vagy zártsorú beépítésű területen épület, épületegyüttes,
be) legalább 3 önálló lakás kialakítására alkalmas lakóépület közterületről építménnyel nem takart, 15 m 2 -t
meghaladó hasznos alapterületű építmények
építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákra vonatkozó építészeti-műszaki terveivel kapcsolatban.
18. A véleményezési eljárás lefolytatása
23. §
(1)A polgármester településképi véleményét – a 23. § szerinti állásfoglalás alapján – a Főépítész készíti elő.
(2)A településképi vélemény minden esetben tartalmazza a Főépítész 23. § szerinti állásfoglalását.
24. §
A benyújtandó építészeti-műszaki tervdokumentációhoz nem kell mellékelni azokat a munkarészeket, amelyek a
Főépítésszel történő előzetes egyeztetés és az általa kiadott igazolás alapján a településképi vélemény
kialakításához nem szükségesek.
19. A településképi véleményezés részletes szempontjai
25. §
(1)A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell, hogy a tervezett építmény
a.
megfelel-e a településrendezési eszközben foglalt kötelező előírásoknak,
b.
illeszkedik-e a város természeti és épített értékeihez,
c.
a településrendezési eszköz irányadó szabályozásától eltérő megoldás esetén azokkal egyenértékű vagy
kedvezőbb beépítést vagy településképi megjelenést eredményez-e.
(2)A telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy
a.
a beépítés módja – az (1) bekezdés b) pontjában foglaltakon túl – megfelel-e a környezetbe illeszkedés
követelményének,
b.
figyelembe veszi-e a kialakult vagy átalakuló környező beépítés adottságait, rendeltetésszerű használatának
és fejlesztésének lehetőségeit,
c.
nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok benapozását, vagy építmények kilátását,
használatát,
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d. több építési ütemben megvalósuló új beépítés vagy meglévő építmények bővítése esetén biztosítható-e az
illeszkedési követelményeknek megfelelő megvalósíthatóság, a beépítés sorrendje megfelel-e a rendezett
településképpel kapcsolatos követelményeknek.
(3)Az alaprajzi elrendezéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy
a.
a tervezett rendeltetés az azzal összefüggő használat sajátosságaiból eredően nem korlátozza vagy zavarja-e
indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát,
b.
az alaprajzi megoldások nem eredményezik-e az épület tömegének vagy homlokzatainak településképi
szempontból kedvezőtlen megjelenését.
(4)Az épület homlokzatának és tetőzetének kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy
a.
azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e a kialakult vagy a településrendezési eszköz szerint
átalakuló épített környezethez,
b.
a homlokzatok tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban vannak-e az épület rendeltetésével és
használatának sajátosságaival,
c.
a terv megfelelő javaslatot ad-e a rendeltetéssel összefüggő reklám- és információs berendezések
elhelyezésére és kialakítására,
d. a terv városképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz-e az épület gépészeti és egyéb berendezései,
tartozékai elhelyezésére és
e.
a tetőzet kialakítása, hajlásszöge és esetleges tetőfelépítményei megfelelően illeszkednek-e a környezet
adottságaihoz.
(5)A közterülettel való kapcsolatot illetően vizsgálni kell, hogy
1.
a közterülethez közvetlenül kapcsolódó szint alaprajzi kialakítása, az ebből eredő használata
a. korlátozza-e a közlekedést és annak biztonságát,
b. megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges berendezéseit, műtárgyait, a
növényzetét és
c. a terv megfelelő javaslatokat ad-e az esetleg szükségessé váló – a közterületet érintő – beavatkozásokra;
2.
az esetleg a közterület fölé benyúló építményrészek vagy szerkezetek és berendezések milyen módon
befolyásolják a közterület használatát, különös tekintettel a meglévő, vagy a telepítendő fákra, fasorokra.
VIII. FEJEZET
TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS
20. A településképi bejelentéshez kötött tevékenységek
26. §
Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a 30. § (1) bekezdésben szereplő területeken végzett, alább felsorolt
tevékenységek elkezdése előtt:
1.
több rendeltetési egységet vagy kettőnél több lakást tartalmazó épület közterület felől építménnyel nem takart
homlokzatának utólagos hőszigetelése, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat jellegét megváltoztató bevonat,
felületképzés készítése vagy megváltoztatása, a homlokzati nyílászáró – áthidalóját nem érintő – cseréje,
2.
kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenységgel
nem haladja meg a 20 m2 alapterületet,
3.
közterület felől építménnyel nem takart nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése,
amelynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és a 4,5 m
gerincmagasságot,
4.
önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése,
megváltoztatása,
5.
új önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése, amelynek
magassága a 6,0 m-t nem haladja meg,
6.
közterület felől építménnyel nem takart helyen vagy a közterületi határvonallal 90 foknál kisebb szöget bezáró
épületszerkezeten szellőző berendezés, klímaberendezés, áru- és pénzautomata elhelyezése,
7.
közterület felől építménnyel nem takart homlokzaton vagy ahhoz illeszkedően előtető, ernyőszerkezet
létesítése, meglévő átalakítása, bővítése, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell megváltoztatni, átalakítani,
megbontani, kicserélni, megerősíteni vagy újjáépíteni,
8.
közterületet és a nem közterületet elválasztó új kerítés építése,
9.
növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása,
korszerűsítése, megváltoztatása,
10. a 6,0 méter vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló,
nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld
feletti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése,
11. magasles, kilátó építése, amelynek a terepcsatlakozástól mért legfelső pontja az 5,0 m-t nem haladja meg.
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27. §
(1)Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a 30. § (2) bekezdésben szereplő területeken végzett alábbi
építési tevékenységek esetén:
a.
helyi egyedi védelem alatt álló építmény – homlokzatának megváltoztatásával együtt járó – építésügyi hatósági
engedélyhez nem kötött átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése,
b.
a helyi védelem alatt álló építmények szomszédságában lévő építmények közterület felől építménnyel nem
takart homlokzatának megváltoztatásával is járó építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött átalakítása, felújítása,
helyreállítása, korszerűsítése,
c.
közterületen zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, amelynek terepszinttől mért magassága a 6,0 métert nem
haladja meg,
d. közterületen vagy közterületről építménnyel nem takart helyen felállított illemhely telepítése, építése, meglévő
felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, amennyiben a tevékenység nem építési vagy
rendezvény célra kiadott közterület foglalási engedéllyel rendelkező közterületen folyik,
e.
közterületi utasváró fülke, telefonfülke vagy pavilon építése,
f.
közterületen vagy közforgalom céljára megnyitott területen park, játszótér, sportpálya építőipari műszaki
engedéllyel vagy megfelelőségi tanúsítvánnyal, vagy műszaki specifikációval rendelkező, 30 napot meghaladóan
fennálló műtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése,
g.
közterületen, vagy közterületről látható kerthelyiség létesítése.
(2)Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a 30. § (2) bekezdésben szereplő területeken lévő építmények
vagy rendeltetési egységek rendeltetésének megváltoztatása előtt, amennyiben az a meglévő utcai homlokzat
jellegének változásával jár vagy amennyiben az új rendeltetés szerinti területhasználat
a.
rendeltetési egységeinek száma megváltozik,
b.
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló Korm. rendeletben az övezetre vagy az
építési övezetre vonatkozóan a tervezett rendeltetés nem szabályozott,
c.
a Helyi Építési Szabályzat szerint az övezetben vagy az építési övezetben kivételesen helyezhető el vagy a
helyi lakosság ellátását szolgálja,
d. a korábbi rendeltetéshez képest – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – többlet-parkolóhelyek vagy
rakodóhely kialakítását teszi szükségessé vagy
e.
érinti a közterület kialakítását, a köztárgyakat, a közterületen lévő berendezéseket, a növényzetet.
28. §
(1)A jelen rendelet előírásai szerint településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni
a 30. § (2) bekezdésben szereplő területekre tervezett
a.
rendszerint ipari, kereskedelmi, vendéglátó vagy szolgáltató tevékenység céljára használt földrészlet, épület
vagy helyiség bejárata közelében, az ott folyó tevékenységre utaló cégjelző, címjelző hirdetmények és
berendezések, cégtáblák (a továbbiakban együtt: cégér),
b.
bármely irányban összesen 1,0 métert meghaladó méretű hirdetőfelület, homlokzati bevonatként megvalósuló
hirdetés – beleértve az üvegfelületeken elhelyezett öntapadó felületeket is – vagy egyéb hirdető berendezés (a
továbbiakban együtt: reklámfelület),
c.
útbaigazító tábla, útbaigazító reklámfelület (a továbbiakban együtt: útbaigazító hirdetőfelület) elhelyezésének
megkezdése előtt.
(2)Nem kell lefolytatni a jelen rendelet szerinti településképi bejelentési eljárást, ha a cégér, reklámfelület vagy
útbaigazító hirdetőfelület
a.
építési célra kiadott közterület foglalási engedéllyel rendelkező területen, az építési munkákkal összefüggő
berendezéseken, szerkezeteken, és legfeljebb az építés,
b.
rendezvény célra kiadott közterület foglalási engedéllyel rendelkező területeken, a rendezvénnyel
összefüggésben, és legfeljebb a közterület foglalási engedély érvényességének idejéig jelenik meg.
21. A településképi bejelentési eljárással érintett területek
29. §
(1)Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az alábbi területeken végzett, 27. §-ban felsorolt tevékenységek
megkezdése előtt:
a.
településképi szempontból meghatározó területek
b.
Vt jelű településközpont vegyes területek, Ln jelű nagyvárosias lakóterületek, Lk jelű kisvárosias lakóterületek,
K-1-K6 és K12 jelű különleges területek,
c.
országos oltalom alatt álló természeti területek,
d. helyi védelem alatt álló területek, helyi természeti védelem alatt álló területek, védett utcakép, védett fasor
utcája, egyedi természeti érték környezete,
e.
közterület, közpark területei.
(2)Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a Gyomaendrőd Város teljes közigazgatási területén végzett, 28.18

29. §-ban felsorolt tevékenységek megkezdése előtt.
22. A településképi bejelentési eljárás lefolytatása
30. §
(1)A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott bejelentésre indul. A bejelentéshez
papíralapú dokumentációt vagy a dokumentációt tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni.
(2)A településképi bejelentési eljárásban a tevékenység tudomásulvételéről vagy megtiltásáról szóló döntés
kialakítása során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
a.
a kialakult településszerkezethez való illeszkedést,
b.
a településképhez való illeszkedést,
c.
a település táji környezetéhez való illeszkedést,
d. a településkarakterhez történő illeszkedést,
e.
a védendő értékeket,
f.
a távlati adottságokat, fejlesztési lehetőségeket,
g.
a tervezett rendeltetés kialakult környezethez való illeszkedését.
(3)A településképi bejelentésre kiadott határozat a Főépítész szakmai álláspontján alapul.
31. §
(1)Amennyiben a tevékenység megfelel a 31. § (2) bekezdésben felsorolt szempontoknak, a polgármester a
tervezett építési tevékenység, cégér, reklámfelület, útbaigazító, hirdetőfelület elhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás
tudomásul vételéről hatósági határozatot hoz, amelyben érvényességi időt határoz meg az alábbiak szerint:
a.
állandó építmény és rendeltetésváltoztatás esetén végleges,
b.
legfeljebb 180 napig fennálló építmény esetén az építmény fennállásának időtartama, de legfeljebb 180 nap,
c.
közterület foglalási engedélyhez is kötött cégér esetén 3 év, de legfeljebb ameddig a kihelyezés alapjául
szolgáló körülmények fennállnak,
d. közterület foglalási engedélyhez nem kötött cégér esetén legfeljebb ameddig a kihelyezés alapjául szolgáló
körülmények fennállnak,
e.
reklámfelület, útbaigazító hirdetőfelület elhelyezés esetén 3 év, de legfeljebb ameddig a kihelyezés alapjául
szolgáló körülmények fennállnak, de a homlokzati felületképzésként vagy bevonatként megvalósuló hirdetés –
beleértve az üvegfelületeken elhelyezett öntapadó felületeket is – esetén legfeljebb ameddig a kihelyezés alapjául
szolgáló körülmények fennállnak.
(2)A 27.-28. § szerinti tevékenység a bejelentés alapján – az (1) bekezdés szerinti határozat birtokában, az abban
foglalt esetleges kikötések figyelembevételével – megkezdhető az egyéb jogszabályok és előírások betartása
mellett, az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése után.
(3)A határozatban meghatározott érvényességi idő lejártáig új településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni, ha a
legfeljebb 180 napig fennálló építményt, cégér, reklámfelület, útbaigazító hirdetőfelület elhelyezést az érvényességi
idő lejárta után is fenn kívánják tartani.
(4)A határozatban meghatározott érvényességi idő lejárta után a legfeljebb 180 napig fennálló építményt, cégér,
reklámfelület, útbaigazító hirdetőfelület elhelyezést a kihelyező saját költségén köteles haladéktalanul eltávolítani.
(5)A polgármester településképi bejelentési tudomásulvételének érvényességi ideje a kiadmányozástól számított egy
év.
IX. FEJEZET
A TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS, TELEPÜLÉSKÉPI BÍRSÁG
32. §
(1)
Településképi kötelezési eljárást lehet lefolytatni a helyi építészeti értékvédelemmel összefüggő
kötelezettségek teljesítése érdekében, a településképben megjelenő egyedi, vagy területi védelem alatt vagy
településkép-védelmi területen lévő elem fenntartása, karbantartása, rendeltetésének megfelelő használata
érdekében, amennyiben annak állapota nem felel meg az e rendeletben meghatározott előírásoknak, különös
tekintettel ha
a.
az épületek jó karban tartására,
b.
az épületek homlokzati elemeinek, színezésének védelmére, az egységes megjelenésének biztosítására,
c.
az előírt zöldterület biztosítására,
d. az építési telek terület-felhasználási előírásoknak megfelelő használatára,
e.
a terület-felhasználási előírásokban foglaltaktól átmenetileg eltérően használt terület adottságának megfelelő
bekerítésére, rendben tartására vonatkozó szabályokkal ellentétes.
(2)
A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott esetekben hatósági határozattal az építmény,
építményrész felújítását, átalakítását vagy elbontását rendelheti el.
(3)
A kötelezés teljesítésére olyan időtartamot kell megállapítani, amely igazodik a kötelezésben előírt
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tevékenység elvégzéséhez szükséges időigényhez, figyelembe véve az esetlegesen lefolytatandó hatósági
eljárások, engedélyezések időtartamát is.
(4)
Az ügyfél indokolt kérelmére, vagy egyéb indokolt esetben a határozatban foglalt kötelezés tartalma vagy a
kötelezés teljesítésére előírt határidő módosítható.
X. FEJEZET
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI ÉS ÖSZTÖNZŐ RENDSZER
23. A helyi építészeti értékek fenntartásának támogatása
33. §
(1)A védelemhez szükséges műszaki beavatkozásokra az Önkormányzat Örökségvédelmi Alapjából vissza nem
térítendő támogatás adható. A támogatás éves keretösszegét a tárgyévi költségvetés határozza meg.
(2)A támogatás, a pályázati felhívásban rögzített feltételekkel és eljárási rendben, pályázat útján igényelhető.
(3)A támogatást az a magánszemély, nem gazdálkodó szervezet, intézmény, továbbá gyomaendrődi székhellyel,
illetve telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet igényelheti, akinek az épület, építmény a tulajdonában,
használatában vagy kezelésében van.
(4)Támogatás adható:
a.
védelemre érdemes építmény vagy építményrész felújításra, korszerűsítésére,
b.
olyan épületre, építményre, vagy környezeti érték megóvására, ami a város védett területére esik, és
felújítását, korszerűsítését az építésügyi hatóság elrendelte vagy műszakilag indokoltnak tartja.
(5)A pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el, és dönt a támogatás mértékéről.
XI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
34. §
(1)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2)Hatályát veszti
a.
a fák védelméről, valamint a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról szóló
33/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendelet,
b.
a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai
konzultáció valamint a településképi bejelentési és véleményezési eljárás szabályairól szóló 2/2013. (II. 1.)
önkormányzati rendelet,
c.
a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 31/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet
d. a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 17/2006. (VII. 3.) önkormányzati rendelet,
e.
az épített örökség védelméről szóló 1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet,
f.
Gyomaendrőd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. § (3)
bekezdése, 17. § (2), (9), (10) bekezdése, 18. § (8) bekezdése, 19. § (2) bekezdése, 20. § (1) bekezdés c) pontja,
21. § (10), (11), (12), (13), (14), (15) bekezdése, 30/A. § (1), (2), (3) bekezdése, rendelet 32. § (1) bekezdés a), b), c)
pontja az 1. melléklet
1. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez
Helyi egyedi védelem alatt álló építmények jegyzéke
A

1

B
Arculati
kézikönyv
azonosító
H-1

2

(H-1)
H-2

3

(H-117)
H-3

C

D

Az ingatlan címe hrsz
Gyomaendrődi
1588
Járási Hivatal
Szabadság tér 1.
Régi Községháza 6291
épülete
Fő út 2.
Pavilon vendéglő 1244
Erzsébet liget

E
Védelmi fokozat

F

G

Bizonyos elemek
teljes
részleges
az épület tömege, szerkezeti, alaprajzi elrendezése, homlokzatai,
homlokzati tagozatok.
Épület tömege,
szerkezeti
rendszere
Épület tömege,
homlokzatai
20

Nyílászáró cserék
szükségesek

4

(H-30)
H-4

5

(H-43)
(H-44)
H-5
(H-45)

6

H-6

7

(H-14)
H-7

8

(H-14)
H-8
(H-32)

9

H-9

10

(H-4)
H-10
(H-5)

11

H-11

12

(H-64)
H-12

13

(H-139)
H-13
(H-141)

14

H-14
(H-144)

15

H-15

16

(H-111)
H-16

17

(H-27)
H-17
(H-73)

18

H-18

19

(H-71)
H-19
(H-63)

20

H-20

21

(H-11)
H-21

Evangélikus
templom
Fő út 178

2016

Lakóépület
Fő út 176.

2017

Gimnázium
Hősök utca 43.

68

Középiskolai
1591
Kollégium
Hősök utca 39.
Szakközépiskolai 1599
Kollégium
Fő út 228.
Kis Bálint
1591
Általános Iskola
Hősök útja 45.
Iskolai tornaterem 1591
(volt Úrikaszinó)
Hősök útja 47.
Óvoda
Kossuth L. út 7.

113

Volt gyógyszertár 5965
Dózsa György
utca 1.
Volt Nagylány
5961
iskola
Blaha L. utca 11.
Népház
Blaha L. utca 21.

5948

Lakóház
Fő út 36.

6309

Körös Étterem és
Szálloda
Szabadság tér
Volt
Gabonaforgalmi
irodaép.
(Vári féle ház)
Kossuth utca 68.
volt ÁFÉSZ
épülete
Kossuth utca 33.
Lakóépület
Kossuth L. út 5.

691

Református
Egyház épülete
Hősök útja 44.
Szakközépiskola
központi épülete

1

Tömege, szerkezetialaprajzi rendszere,
utcai, udvari
homlokzatai
Tömege, szerkezetialaprajzi rendszere,
utcai, udvari
homlokzatai

Tömege, szerkezetialaprajzi rendszere,
utcai homlokzata
Tömege, szerkezetialaprajzi rendszere,
utcai homlokzata,
tagozatai
Tömege, szerkezetialaprajzi rendszere,
utcai homlokzata
Tömege,
tartószerkezetei,
homlokzatai,
nyílászárói

Tömege, szerkezeti
rendszere,
homlokzatai
Tömeg, utcai,
Szerkezeti rendszere
Homlokzatai,
Nyílászárói

Épület tömege,
Tartószerkezete,
homlokzatai
Épület tömege,
Utcai homlokzatai

Tömege,
homlokzati
kialakítása

Tömege,
homlokzatai,
nyílászárói

Homlokzatfelújítás szükséges

Épület tömege,
emeleti
homlokzata,
nyílászárói

A földszinti nyílászárók
cserélendők eredeti
formájúra

Homlokzatfelújítás szükséges
Festés!

Homlokzatfelújítás szükséges
Szerényebb feliratok
szükségesek

2883

Épülettömeg,
Homlokzatai

Tetőfedés javítása
szükséges

131/4

Épülettömeg,
Tartószerkezetei,
Utcai homlokzatai
Épülettömeg,
Tartószerkezetei,
Utcai homlokzatai
Nyílászárói
Az épülettömeg
Tartószerkezetek
Utcai homlokzat
Az épülettömeg
Tartószerkezetek

A földszinti kirakat
nyílászárók cserélendők

112

1602

21

Homlokzat-felúíjítás szükséges
A homlokzatfestés
javítható!
A homlokzatfestés
javítható!

22

(H-13
H-22
(H-7)

23

H-23
(H-69)

24

H-24

25

(H-174)
H-25
(H-26)

26

H-26
(H-31)

27

H-27
(H-34)

28

H-28
(H-35)

Hősök útja 38-40.
Volt szülőotthon, 1580
jelenleg
szakrendelő
Hősök útja 57
Vendéglő
141
Kossuth L. út 32.
Lakóház
1583/3
(volt VIZIG épület)
Hősök útja 53.
volt Gazdatiszti
lakás, OTP fiók
677/1
Szabadság tér 7.

Határ Győző
Városi Könyvtár
Fő út 230.
Lakóház
Fő út 183.

1598

14

Sóczó Elek
lakóháza
Fő út 220.

1799

25

29

H-29
(H-40)

Református
Szeretetotthon
Fő út 171.

30

H-30

Református
Szeretetotthon
23, 24
Fő út 169a, 169b.

(H-41)
31

H-31
(H-42)

32

H-32
(H-61)

33

H-33
(H-66)

34

H-34
(H-68)

35

H-35
(H-77)

Lakóház-üzletek
Fő út 188.

2010

Lakóház
1601
Mátyás király u. 3.

Lakóház
Kossuth Lajos út
13.

117

Postaépület
Kossuth Lajos út. 143
28.
Lakóház
Bajcsy Zsilinszky
út 55.

50/1

Utcai homlokzat
.

Tömeg utcai
Homlokzatoldalhomlokzat

Udvari
homlokzatjavításokkal
átépítendő

Az épülettömeg
Tartószerkezetek
Utcai homlokzat,
Tető-tetőfelépítmény

A homlokzat felújítása,
szerkezetek szerinti
festése szükséges

Az épület tömege,
Szerkezeti
rendszere,
Homlokzatai
Tetőtetőfelépítmények
Az épület tömege,
Szerkezeti
rendszere,
Homlokzatai
Az épület tömege,
Szerkezeti
rendszere,
Homlokzatai
Kéményei
Az épület tömege,
Szerkezeti
rendszere,
Homlokzatai
Kéményei
Az épület tömege,
Szerkezeti
rendszere,
Homlokzatai
Az épület tömege,
Szerkezeti
rendszere,
Homlokzatai

Az eredeti kéményeket
helyre lehetne állítani

Az épület tömege,
Szerkezeti
rendszere,
Homlokzatai
Az épület tömege,
Szerkezeti
rendszere,
Homlokzatai
Kéményei
Az épület tömege,
Szerkezeti
rendszere,
Homlokzatai
Kéményei
Az épület tömege,
Szerkezeti
rendszere,
Homlokzatai
Az épület tömege,
Szerkezeti
rendszere,
Homlokzatai
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A homlokzatszínezés
javítható
A homlokzatszínezés
javítható

A homlokzatszínezés
javítható

A homlokzatszínezés
javítható,
Az üzletfeliratok
egységesítése, a
tagozatokhoz illesztése
szükséges
A homlokzatszínezés
javítható
Szebb kerítés építhető

A homlokzatszínezés
javítható

A homlokzatszínezés
javítható
Homlokzatfelújítás,
Homlokzatszínezés,
Falszigetelés

36

H-36
(H-86)

37

H-37
(H-113)

38

H-38
(H-115)

39

H-39
(H-142)

40

H-40
(H-152)

41

H-41

42

H-42

43

H-43

Lakóház
(volt laktanya)
168
Rákóczi Ferenc u.
13.
Irodaépület
Fő út 5.

5009

Plébánia
Fő út 1.

5002/2

Kalmár-féle
lakóház
Dózsa György u.
12.

Lakóház
Lábas u. 6.

5956

5075

Major- Tüköri
Kastély
Nagylapos
Telki Kastély
Telkpuszta
Bethlen kúria

Kéménye
Az épület tömege,
Szerkezeti
rendszere,
Homlokzatai
Kéményei
Az épület tömege,
Szerkezeti
rendszere,
Homlokzatai
Az épület tömege,
Szerkezeti
rendszere,
Homlokzatai,
Nyílászárói
Kéményei
Az épület tömege,
Szerkezeti
rendszere,
Homlokzatai,
Nyílászárói, redőnyei
Kéményei
Az épület tömege,
Szerkezeti
rendszere,
Homlokzatai,
Nyílászárói, redőnyei
Kéményei

A mai formájában
megőrzendő,
folyamatosan
karbantartani szükséges
A falszigetelések
megoldandók,
A homlokzati áthidalókat
nem kell ennyire
hangsúlyozni
A ház kéményei
megtartandók, ha lehet
más kéményfejjel

A falszigetelések
megoldandók,

Folyamatosan
karbantartani szükséges

01468/41

2. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez
Helyi területi védelem alatt álló területek jegyzéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (II.26.) önkormányzati rendelete a város helyi
építési szabályzatáról tervmellékleteinek részét képző Szabályozási tervlapok tartalmazzák.
3.melléklet a ../2018. (…) önkormányzati rendelethez
A gyomai és az endrődi történeti városközpont, valamint a Városháza környékének lehatárolt területeinek
meghatározása
Gyomai történeti városközpont területei:
Hantoskerti út 1-7 és 2-6, Áchim András u. 1-11 és 2-22, Hősök útja 37-69/1 és 34-66, Mátyás Király u. 3-13 és 2-14,
Árpád u. 1-11 és 2/2-10, Attila u.1-11 és 2-10, Fegyvernek u. 1-9 és 2-10, Bajcsy-Zsilinszky út 35-77 és 32-58,
Luther u. 1/1-5 és 2-6, Bocskai István u. 31-59 és 30/1-60/1, Dr. Pikó Béla u. 1-5 és 2/1-4, Kner u. 1-5, Hunyadi
János u. 1-13 és 2-10, Botond u. 2-6 és 1-3, Kisfaludy u. 4. Zrínyi Miklós u. 59-61, Esze Tamás u. 5, Arany János
u.1-25 és 2-34, Wesselényi Miklós u.1-23 és 2-18, Kossuth Lajos út 1-59 és 2-62, Petőfi Sándor u. 1-45 és 2-64/2,
Jókai Mór u. 1-31/1 és 2-38, Tompa Mihály u. 1-25 és 2-26/2 házszámozású telkek a közöttük lévő utcák, a
Szabadság tér és azt körülvevő összes telek és e területeken belül eső közterületek, terek, parkok területei.
Endrődi történeti városközpont területei:
Hídfő u. 1-17 és 2-16, Fő út 1-21/1 és 2-30, Damjanich u. 1-17 és 2-10/1, Deák Ferenc u. 1-11 és 2-18, Endrődi u. 119 és 2-14/2 (5269/2 hrsz.-ig), Lábas u.1-11 és 2-12, Vaszkó Mihály u. 1-19 és 2-16, Selyem út 1-37 és 2-40, Sugár
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út 1-41 és 2-48, Csurgó u. 1-7 és 2-6, Décsi u.1-19 és 2-18, Szent Antal u. 1 és 2-4, Temető u. 1-13 és 2-16,
Kenderáztató u. 1-21, Polányi Máté u. Selyem út és Sugár út közti szakasza és a 2-3, Zrínyi Ilona u. 1-27 és 2-36,
Köztársaság u. 1-11, Korányi Frigyes u. 1-31/1 és 2-18, Dózsa György u. 1-35 és 2-32, Blaha Lujza u. 1-33 és 2-24,
Apponyi u. 1-37 és 2- 30, valamint a katolikus templom műemléki környezete az előtte álló tér és park összes
telkének területe és a felsorolt utcák közterületeinek területei.
Városháza környékének lehatárolt területei:
A 3357 hrsz. délkeleti telekhatára, 3353, 3354, 3397 hrsz. délnyugati telekhatára, 3399 hrsz.-ú út, 3489 hrsz. ú út
(Újkert sor), a 3477, a 3451, a 3416 hrsz.-ú telkek északi telekhatára, A 6888 hrsz.-ú (elnevezetlen) utca, valamint a
3406 hrsz.-ú holtág északi határa és a 3357 déli telekhatár meghosszabbításaként a kertekből kihasított telekrész
által körülhatárolt területek.
4. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez
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5. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez:
Nyilvántartási lap minta
NYILVÁNTARTÁSI LAP
Gyomaendrőd Város helyi védelem alá helyezett épített örökségéről
1. A védett érték adatai:
Elhelyezkedése: ..........................................................
Önkormányzati határozat száma a védetté nyilvánításról:...................
A védelem kategóriája:
egyedi védelem
területi védelem
A védett érték funkciója:*
egylakásos lakóépület
épületegyüttes
többlakásos lakóépület
védelem alatt álló környezet
közösségi épület
történelmi településszerkezet
gazdasági épület
egyéb létesítmény, éspedig .....
egyéb épület
.............................
köztér alkotóeleme
.............................
történeti park
.................
egyéb építmény, éspedig .....
.............................
A védett épített érték rövid leírása:
A tulajdonos adatai:
Neve: .......................................
Lakcíme: ..................................
Postacíme: ...............................
Jogállása:* jogi személyiségű szervezet, jogi személyiség nélküli szervezet, magánszemély,
egyéb jogállású pályázó, éspedig: .....................................
3. A védett érték dokumentumai:**
A védett érték részletes leírása
Történeti leírás
Fotódokumentáció
Műszaki leírás a védett érték állapotáról
Felmérési terv
Igénybevett támogatás önkormányzati határozata
Igénybevett támogatás elszámolás igazolása
* a kívánt szövegrész előtti -be „x” jelet kell tenni
** a felsorolt és rendelkezésre álló dokumentumok a nyilvántartási lap mellékletét képezik
6. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez
Adatlap minta az örökségvédelmi pályázat benyújtásához

A tulajdonos adatai:

ADATLAP
Gyomaendrőd Város épített örökségének helyi védelme
támogatására kiírt pályázat benyújtásához
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Neve: .......................................
Lakcíme: .................................
Postacíme: ...............................
Jogállása:* jogi személyiségű szervezet, jogi személyiség nélküli szervezet, magánszemély
egyéb jogállású pályázó, éspedig: .....................................
A védett érték adatai:
Megnevezése: ..................................
Elhelyezkedése: ...............................
Helyrajzi száma: ..............................
A védelem kategóriája:
A védett érték funkciója:*

egyedi védelem
egylakásos lakóépület
többlakásos lakóépület
közösségi épület
gazdasági épület
egyéb épület
köztér alkotóeleme
történeti park
egyéb építmény, éspedig .....
.............................

területi védelem
épületegyüttes
védelem alatt álló környezet
történelmi településszerkezet
egyéb létesítmény, éspedig
...................................
...................................
........ ..........................

A védett épített érték rövid leírása:
A támogatással megvalósuló munkálatok megnevezése:*
épület tartószerkezetet érintő felújítása
épület tetőszerkezetek, tető héjazat, kémények felújítása, indokolt szerkezeti állapot esetén cseréje.
az épület - legalább közterületre néző - teljes homlokzatára kiterjedő felületek, tagozatok felújítása, helyreállítása,
festése.
az épület homlokzati nyílászáróinak, kapuzatának felújítása, cseréje.
az épület utcai homlokzaton meglévő épületgépészeti szerkezetek, szerelvények áthelyezése.
utólagos vízszigetelési munkálatok.
közterületre néző homlokzaton közvilágítás célját is szolgáló világító testek elhelyezése.
egyéb munkálatok:....... ..............................................................
A megpályázott támogatás mértéke: .................... Ft
Mellékletek felsorolása:*
30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat
jogerős építési engedély határozat
építési engedély tervdokumentáció 1 pld
jogszabály által előírt esetben kiviteli terv dokumentáció 1 pld
a tervezett munkákra vonatkozó költségvetés, vagy kivitelezői árajánlat
a felújítandó objektum állapotát bemutató színes fotók
az érintett tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozata
nyilatkozat az önerő meglétéről
nemleges igazolás az önkormányzati tartozásról
Gyomaendrőd, 20......
.................
pályázó aláírása
* a kívánt szövegrész elé „x” jelet kell tenni
7. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez:
Támogatási szerződés minta pályázat útján elnyert támogatáshoz
Támogatási szerződés
a Helyi örökségvédelmi Alapból
pályázat útján elnyert támogatáshoz

amely létrejött
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem u.124). képviseli ………………..
polgármester, mint támogató, (továbbiakban: Támogató)
másrészről a(z) .................., mint pályázó címe: .........., képviseletében eljár: ..................., továbbiakban: „
Támogatott” között az alábbiak szerint:
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának, a Helyi örökségvédelmi Alapból, támogatás elnyerésére kiírt 20.. évi
pályázati felhívására, a Polgármesteri Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) ................ számon iktatott pályázatra
vonatkozóan a Támogató .............. számú határozatával ......... Ft, azaz ................ forint összegű támogatást nyújt a
Támogatott részére, amely ……….. ,- Ft vissza nem térítendő, és .............,-Ft visszatérítendő támogatás.
2. A támogatás kizárólag a pályázatban meghatározott alábbi célokra fordítható.
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...........................................
...........................................
...........................................
A támogatás összegét a Támogatott a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel. A
pályázati céllal összefüggésben sem fordítható a támogatás összege bármilyen adó (ÁFA), illeték vagy közteher
tartozás kiegyenlítésére.
3. A Támogatott kijelenti, hogy
60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint TB járulék tartozása) nincs,
az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített fizetési
kötelezettsége nincs,
4. A kifizetés pénzátutalással történik a Támogatott ............. számú ........................ pénzintézetnél vezetett
számlájára, melyet a Támogató a Támogatott által aláírt szerződés, és a /2010. Gye. Kt. rendeletben foglaltaknak
megfelelően folyósít.
5. Az elszámolás rendje:
A támogatás az odaítélését követő egy éven belül használható fel. Az elvégzett munkákat és felhasznált
anyagokat, termékeket igazoló számlák benyújtása után, azok ellenőrzését követően, a helyszíni ellenőrzés
megtartása után 8 napon belül kerülnek kifizetésre. A támogatás kifizetés 200.000,- Ft-ig egy összegben, azontúl
200.000,- Ft-ként lehetséges. A támogatott a támogatás felhasználásáról a tárgyi munka befejeztével 60 napon belül
el kell számolni. Amennyiben építési engedélyköteles munkát végeztek, úgy az építésügyi hatóság engedélyét
csatolni kell az elszámoláshoz. A kamatmentes kölcsönt a támogatott munka befejezése után 6 hónapon belül el kell
kezdeni törleszteni. A törlesztő részlet mértéke: ……Ft
A kölcsön visszafizetésére meghatározott határidő: .....
A megvalósítás során felmerülő többletköltség a Támogatottat terheli.
6. A támogatás a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény és az ÁFA törvény szabályai szerint használható fel.
7. Támogatottal való kapcsolattartást, a támogatott cél megvalósítása előkészítésének, lebonyolításának és
teljesítésének folyamatos ellenőrzését, valamint minden, a jelen szerződésből fakadó vagy azzal összefüggésben
szükségessé váló operatív ügyintézést és lebonyolítási feladatot, valamint a támogatás folyósításának előkészítését
a Polgármesteri Hivatal végzi.
8. A Támogatott szerződésszegése esetén az Önkormányzat jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani
(rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét (az átutalás napjától
számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kötbérrel növelten) az Önkormányzat 53200125-11062402
számú számlájára, a felmondást követő 5 banki napon belül visszafizetni. Szerződésszegésnek minősül - különösen
- a támogatás összegének e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, azonnali és indokolatlan
megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az
ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint ismételt felszólítást követően - a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek megszegése. A Támogatott
szerződésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárható a támogatási lehetőségekből.
9. A Támogatott az Önkormányzat szerződésszegése esetén jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani
(rendkívüli felmondás). Az Önkormányzat szerződésszegést követ el, ha a támogatás megfizetését jogos ok nélkül
megtagadja. A Támogatott ebben az esetben követelheti a rendkívüli felmondás napjától a szerződésben
megállapított időtartamra számított támogatási összegtörvényes kamattal növelt összegét.
10. Amennyiben a Támogatott - neki fel nem róható okból - nem tudja teljesíteni jelen megállapodásban foglalt
kötelezettségeit erről haladéktalanul köteles az Önkormányzatot. értesíteni, és ezzel egy időben írásban benyújthat
határidő módosítási kérelmet, melyet 60 napon belül a Városfenntartó, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság elbírál.
11. A Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
1)
az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen
megállapodást és a támogatás felhasználása során keletkező további
megállapodásokat;
2)
az államháztartásról szóló, a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon
használatának
nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével
összefüggő
egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény 5. §-ával
módosított államháztartási törvény
15/A. §-ából fakadó kötelezettségének eleget
téve, jelen megállapodás közérdekű adatait
(támogatott neve, támogatás célja,
összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) közzéteszi
az Önkormányzat
internetes portálján; (www.gyomaendrod.hu)
3)
a Ptk. 81. § (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás
felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését,
vagy
nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli;
4)
kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és a Ptk. 81. § (4) bekezdése
alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles
tájékoztatást adni,
5)
a támogatott a szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás mértékének
erejéig az ingatlan-nyilvántartásban Gyomaendrőd Város Önkormányzata javára
jelzálogjog kerüljön
bejegyzésre a támogatási szerződésben meghatározott kölcsön visszafizetésének időpontjáig.
12. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak
tekinteni. Jogvita esetére a szerződő felek a Szarvasi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Jelen
támogatási szerződés az aláírás napján lép hatályba.
13. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a
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megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták.
Gyomaendrőd, 20.... év ...... hó ..... nap
…...............

...............

Támogatott

Támogató

8. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez:
Az önkormányzati információs tábla rendszeres hirdetési, reklámozási, információs felület bérleti díja
Az egységes önkormányzati információs táblarendszeren egy egységnyi felület bérleti díja:…….,Ft+ÁFA/év. A
hirdetések által elfoglalt felület szerint az egységnyi felület díjához kell arányosítani a kiszabot díjat. Egy egységnyi
felület: 1000x1000 mm
9. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez:
Hirdető berendezések helyeinek megnevezése, melyeken terítésmentesen elhelyezhetők hirdetmények
1. Kállai Ferenc Kulturális Központ - 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9.
2. Szent Antal Népház – 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 26.
3. Határ Győző Városi Könyvtár – 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.
4. Rózsahegyi Ház – 5502 Gyomaendrőd, Kondori út 1.
10. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez:
Kérelem minta a településképi bejelentési eljáráshoz
KÉRELEM
TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁSHOZ
Bejelentő neve:
…………………………………………………………………………………………………...
Bejelentő lakcíme, szervezet esetén székhelye:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Bejelentő elérhetősége (e-mail, tel.):
…………………………………………………………………………………………………...
Folytatni kívánt építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás megjelölése:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Az eljárásra benyújtott építési tevékenység helye, a telek helyrajzi száma:
…………………………………………………………………………………………………...
Az építési tevékenység elvégzése, rendeltetésváltoztatás megvalósítása, reklámozás tervezett
időtartama:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

A BEJELENTÉSI ELJÁRÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA:
1. műszaki leírást, a telepítésről és az építészeti kialakításról,
2. helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével (1:500; 1:1000),
3. alaprajz (1:100),
4. homlokzatok (1:100),
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5. utcaképi vázlat, színterv (1:200),
6. látványterv vagy utcakép 2-2szomszédos épülettel
.egyéb: ..……………………………...
Kelt: ..………………………..
11. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez:
Kérelem minta a településképi véleményezési eljáráshoz
KÉRELEM
TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ
Bejelentő neve:
………………………………………………………………………………………………......
Bejelentő lakcíme, szervezet esetén székhelye:
………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………......
Bejelentő elérhetősége (e-mail, tel.):
…………………………………………………………………………………………………...
Folytatni kívánt építési tevékenység megnevezése:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
A tervezett és véleményezésre kért építési tevékenység helye, telek helyrajzi száma:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Az építészeti-műszaki dokumentációnak a véleményezéshez az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:
1.
Rövid műszaki leírás a különböző védettségek bemutatásával, a telepítésről és az építészeti kialakításról,
2.
Tervdokumentáció minimum követelménye:
a.
Helyszínrajz
m=1:1000 vagy 1:500
b.
Utcakép
m=1:200
c.
Homlokzatok
m=1:100
d.
Tömegvázlat vagy látványterv 2-3 db
e.
Alaprajzok
m=1:100
3.
A beadott munkarészek térjenek ki
a.
a helyszínrajzi elrendezés ábrázolására, a szomszédos beépítés bemutatására, védettség lehatárolására,
terepviszonyok megjelenítésére szintvonalakkal,
b.
a településképet befolyásoló tömegformálásra, homlokzatkialakításra, utcaképre, illeszkedés ábrázolására
(lehet makett, fotómontázs, digitális megjelenítés is),
c.
a reklámelhelyezés ábrázolására,
d.
a rendeltetés meghatározására.

Kelt: ..………………………..
..…………………………………
A véleményt igénylő
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. május 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2018. első negyedéves
gazdálkodásának alakulásáról
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendeletével fogadta el
a város 2018. évi költségvetését. Jelen előterjesztésben beszámolunk az önkormányzat és intézményei 2018. évi
első negyedéves gazdálkodásának alakulásáról, bemutatjuk a realizálódott bevételek és a teljesült kiadások
összegeit.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása:
ban

adatok E Ft-

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei %
ban

Személyi juttatások

345729

346929

58649

16,91

Munkaadót terhelő
járulékok

40154

40154

7718

19,22

Dologi kiadás

526051

524851

71832

13,69

Műk. célú támért.kiad.
pénzeszk. átadás ÁK,
ellátottak jutt.

725996

728105

208067

28,58

Tartalékok (műk.c.)

156513

152058

0

0,00

Működési kiadások össz. 1794443

1792097

346266

19,59

Felújítások

345703

345703

30819

8,91

Beruházások

1099146

1137204

83516

7,34

Támogatás értékű felhalm.
kiadás és pénzeszk.
16879
átadás ÁK

16879

0

0,00

Tartalék (felh.c.)

69000

69000

0

0,00

Felhalmozási kiadások
össz.

1530728

1568786

114335

7,29
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Kiadások összesen

3325171

3360883

460601

13,70

Intézményeknek nyújtott
támogatás

384150

390150

96716

24,79

Államháztartáson belüli
megelőlegezések
visszafizetése

0

36230

36230

100,00

3787263

593547

15,67

Kiadások mindösszesen 3709321

A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok
adatai időarányos alatti teljesítést mutatnak. Az Önkormányzatnál kell megtervezni a képviselők és
polgármester, a mezőőrök, a polgárvédelmi bázis, a közfoglalkoztatás bérjellegű kiadásait. A Start
mintaprogram és az egyéb közfoglalkoztatás 2017. évről áthúzódó programelemei 2018. február 28-ával
zárultak, így a vizsgált időszakban az ezekhez a programokhoz kapcsolódó bérek és járulékok a terv 100%ában teljesültek, ugyanakkor a 2018. márciusában induló 7 új programelem betervezett bér és
járulékkiadásához tényleges teljesítés még nem kapcsolódik. Az időarányos alatti teljesítés továbbá azzal
indokolható, hogy a 3 EFOP-os projekt (Élethosszig tartó tanulás támogatása, Kulturális intézmények a
köznevelés eredményességéért, Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi járásban) esetében a
bérekre betervezett több mint 93 millió Ft-ból a vizsgált időszakban még nem történt felhasználás.
A dologi kiadásoknál a teljesítés 14%-os, ami időarányos alatti felhasználást mutat. Az időarányos alatti
felhasználás azzal indokolható, hogy a Start mintaprogram 7 programelemére betervezett 66 millió forintos
dologi keretből a vizsgált időszakban 6,6 millió forint összegű felhasználás történt, illetve a 3 EFOP-os
projektnél a dologi kiadásokra betervezett 207 millió Ft-ból mindössze 20 millió Ft jelentkezett tényleges
kiadásként.
A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások teljesülése összességében kis
mértékben időarányos feletti. Az időarányos feletti teljesítés elsősorban azzal magyarázható, hogy a társulás
részére átutalt támogatás összege a betervezett éves keretnek közel 29%-a volt a vizsgált időszakban. A
Liget Fürdő Nonprofit Kft. március végéig 11,5 millió Ft-ot vett igénybe a működési kiadásainak
finanszírozására betervezett 17 millió Ft-ból. Itt jelenik meg a bölcsődei és családi napközi feladatellátáshoz,
az önkormányzati tűzoltóság, a helyi buszközlekedés, a Zöldpark Nonprofit Kft. és a Gyomaszolg Kft. által
ellátott feladatokra (parkfenntartás, Sportcsarnok működtetése, temető üzemeltetése, holtágak üzemeltetése)
biztosított támogatás időarányos összege. A Bursa Hungarica ösztöndíjprogramhoz biztosított támogatás
összege 575 E Ft volt. A segélyekre megtervezett keretből 9.156 ezer Ft került felhasználásra, 12% a
felhasználás mértéke.
A tervezett felújításokból 31 millió Ft Ft értékű munka valósult meg:
a Hivatal épületének energetikai korszerűsítéséhez megtörtént az előleg összegének kifizetése a
kivitelező részére 25,1 millió Ft összegben
az endrődi városrész rehabilitációja projekt tervezési végszámlája 5,5 millió Ft értékben
a Hősi emlékmű felújítás szakvéleménye 116 ezer Ft összegben jelentkezett.
A tervezett beruházások 84 millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják:
az Erzsébet ligeti sporttelepen a kerítés és lelátó megvalósításához megtörtént az önrész kifizetése
1.276 ezer Ft összegben
Ipartelep út mellett járda építés 463 ezer Ft értékben
a belvíz IX. projekt előleg számlája nettó 37.391 ezer Ft összegben
DAF hulladékszállító jármű vásárlása bruttó 38.057 ezer Ft összegben (A jármű nettó összegét a
Kistérség pénzeszköz átadás formájában visszautalta az önkormányzat részére, az áfa részt
visszaigényeltük. A tulajdonviszony rendezése miatt volt szükség ezen ügyletre.)
Szelektíven gyerekszemmel projekthez esővízgyűjtő beszerzése 79 ezer Ft értékben
Közvilágítási hálózat bővítése 4.083 ezer Ft összegben
kis értékű informatikai eszközök beszerzése 385 ezer Ft értékben
2 db klíma beszerzése 475 ezer Ft összegben
világítás korszerűsítési eszközök beszerzése 172 ezer Ft értékben
a Sportcsarnokba sporteszközök vásárlása 1.134 ezer Ft értékben

A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:
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Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei %-ban

Intézményi működési
bevétel

91552

99643

13560

13,61

Vagyoni típusú adók

82000

82000

38128

46,50

Termékek és
szolgáltatások adói

328000

328000

139125

42,42

Egyéb közhatalmi
bevétel

11000

11000

1723

15,66

Támogatás értékű
műk. bevétel,
műk.c.peszk.átvét
ÁH-on kívülről,
kölcsön visszatér.

624088

624088

131697

21,10

Önk-ok
műk.támogatása

951314

952859

281962

29,59

Működési célú
maradvány

77663

116002

0

0,00

Működési bevétel
összesen

2165617

2213592

606195

27,39

Felh. bev., tám. értékű
felh. bev.,
felh.c.peszk.átvét ÁH- 469863
on kívülről, kölcsön
visszatér.

499830

171254

34,26

Felhalmozási célú
maradvány

1073841

1073841

0

0

Lekötött bankbetétek
megszűntetése

0

0

0

0

Felhalmozási bevétel
1543704
összesen

1573671

171254

10,88

Bevételek
mindösszesen

3787263

777449

20,53

3709321

A saját bevételek összességében az időarányos alatt teljesültek. Ez azzal indokolható, hogy a betervezett
bérleti díj bevételek, földhaszonbér és holtág haszonbér bevételek nem havonta, azonos részletben
esedékesek, hanem esetenként két részletben kell megfizetnie az ügyfélnek, illetve év végére van
megállapítva a fizetési határidő, továbbá a betervezett terményértékesítésből származó bevétel se havi
rendszerességgel realizálódik. Kamatozó kincstárjegy értékesítéséből származó bevétel összege 1.125 ezer
Ft. Az önkormányzati fejlesztések forrását és saját erejét képező megtakarítás 450 millió Ft összege
kamatozó kincstárjegybe van fektetve. A kincstárjegyek értékesítésére 2018. július hónapjában kerül sor.
A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban több mint 42%-on teljesültek, ezen belül a vagyoni típusú
adóbevétel 46%-ban, a termékek és szolgáltatások adói pedig 42%-ban realizálódtak. A vagyoni típusú adók
közé tartozik az építményadó, az épület után fizetett idegenforgalmi adó, telekadó és a magánszemélyek
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kommunális adója. A termékek és szolgáltatások adói közé sorolandó a helyi iparűzési adó, a gépjárműadó,
a talajterhelési díj bevétel és a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó. Az iparűzési adóbevételünk
47%-ban teljesült a vizsgált időszakban.
A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra átvett
pénzeszközök, kölcsönök visszatérítése 21%-ban teljesültek. Itt jelenik meg a Start mintaprogramra és az
egyéb közfoglalkoztatásra járó támogatás 63.019 E Ft összege, az Autómentes Nap megszervezésére múlt
évben elnyert 194 E Ft összegű támogatás, Csárdaszállás és Hunya Község Önkormányzatai a hivatal 2017.
negyedik negyedévi költségeihez elutalta a bekért kiegészítés összegét 2.521 E Ft összegben. A Család-és
Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2017. évi működéséhez Hunya és Dévaványa települések átutalták a
kiegészítő támogatást 1.095 E Ft összegben, a mezőőri támogatás összege 2.700 E Ft, a mezőgazdasági
támogatások 6.479 E Ft értékben realizálódtak. A 2017. évi szúnyoggyérítési feladatokhoz érkezett
önkormányzati támogatás összege 128 E Ft. Két EFOP-os pályázathoz is érkezett előleg a vizsgált
időszakban, 18.148 E Ft a Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért projekthez és 37.230 E
Ft az Élethosszig tart tanulás támogatása Gyomaendrődön projekthez.
A támogatás értékű felhalmozási bevételek és az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett
pénzeszközök, valamint felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök több mint 171
millió Ft összegben teljesültek. Itt jelenik meg a közfoglalkoztatás felhalmozási támogatása 8.880 ezer Ft
összegben, a Piac fejlesztésére leutalt támogatási előleg 73.846 ezer Ft összege, a Blaha úti óvoda
fejlesztésének 45.000 ezer Ft összegű támogatási előlege, a hulladékgyűjtő jármű tulajdonviszonyának
rendezéséhez kapcsolódóan a Kistérség részéről átutalt 29.966 ezer Ft, a KEHOP-os projekthez történő
területértékesítésből befolyt 13.146 ezer Ft, továbbá az út és csatorna érdekeltségi hozzájárulás címén
befolyt 25 ezer Ft, valamint a lakosság részéről a lakás-, belvíz-és elemi kár kölcsön törlesztések 390 ezer Ft
összege.

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
A vizsgált időszakban a hivatal kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Kiadások alakulása:
ban

adatok E Ft-

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei %
ban

Személyi juttatások

173884

179294

39111

21,81

Munkaadót terhelő
járulékok

37275

38330

8057

21,02

Dologi kiadás

41052

51027

12496

24,49

Működési célú
támogatás értékű
kiadás, működési célú
pénzeszköz átadás ÁK,
segély kifizetés

5340

5416

1329

24,54

Működési kiadások
összesen

257551

274067

60993

22,25

Beruházás

550

550

20

3,64

Felújítás

3300

3300

0

0

Kiadások
mindösszesen

261401

277917

61013

21,95
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A hivatalnál a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok kis mértékben az időarányos alatt
teljesültek. Az igazgatási szakfeladaton belül külön bontáson és külön szervezetkódon jelennek meg a
kirendeltségeken (hunyai és csárdaszállási) dolgozó köztisztviselők. A Közös Hivatalnál összességében az
időarányos alatti teljesítés azzal magyarázható, hogy a cafetéria keretből a vizsgált időszakban minimális
felhasználás történt és a jubileumi jutalom terhére sem történt kifizetés 2018. március 31. napjáig.
A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése az időarányosnak megfelelően alakult. A postaköltség a
vizsgált időszakban időarányos felett teljesült a díjak, egyéb befizetések jogcímen felmerült költségek
összege is meghaladja az időarányos teljesítést, mely a köztisztviselők 2018. évi kötelező továbbképzésére
befizetett I. félévi díjköltséggel indokolható.
A működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások teljesítési adatai között jelenik meg a
Zöldpark Nonprofit Kft. által végzett épülettakarításra kifizetett havi 445 E Ft, valamint a Közös Hivatal Hunyai
Kirendeltségén havonta kifizetett gyermekvédelmi támogatás összege.
A beruházások között 20 ezer Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban, hősugárzó és porral oltó
készülék vásárlására került sor.

Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei %-ban

Intézményi műk.
bevételek

1000

1000

321

32,10

Közhatalmi bevételek 260

260

20

7,70

Működési célú
támogatás értékű
bevétel

0

16516

4839

29,30

Irányító szervtől
kapott támogatás

260141

260141

60627

23,31

Bevételek összesen 261401

277917

65807

23,68

A közhatalmi bevételeknél igazgatási szolgáltatási díjbevételek és bírságbevételek realizálódtak.
Az intézményi működési bevételek tartalmazzák a továbbszámlázott bevételek összegét és a
kamatbevételeket.
A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg a hunyai önkormányzat által a közös hivatalnál
jelentkező gyermekvédelmi támogatás kifizetéséhez átadott forrás összege, illetve a Nemzeti Választási
Iroda által az országgyűlési választásokra biztosított 4.803 E Ft támogatási összeg.
Az irányító szervtől kapott támogatás kis mértékben az időarányos alatt teljesült.

Határ Győző Városi Könyvtár
Kiadások alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. ei. %
ban

Személyi juttatások

14917

14917

2947

19,76

Munkaadót terhelő
járulékok

2855

2855

589

20,63

Dologi kiadás

14844

14844

2689

18,11
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Működési kiadás

32616

32616

6225

19,09

Felhalmozási kiadás 3570

3570

311

8,71

Kiadások
mindösszesen

36186

6536

18,06

36186

A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a munkaadót
terhelő járulékok teljesülése az időarányos előirányzat alatti, melynek oka, hogy a betervezett jubileumi
jutalom kifizetése még nem történt meg a vizsgált időszakban, illetve a március 1-től megtervezett technikai
dolgozó bér keretéből se történt még felhasználás. A Kormány a 8/2017. (I. 23.) rendeletében döntött arról,
hogy a kulturális ágazatban a helyi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2018. évben
is kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó többlettámogatást biztosít. A személyi juttatások és a járulékok
előirányzatai közé egész évre beépítésre került az állami támogatásként átutalt kulturális pótlék összege,
melynek időarányos kifizetése meg is történt a vizsgált időszak minden hónapjában.
A dologi kiadások teljesülése 18 %, időarányos alatt teljesült:
A Könyvtár állománygyarapításra a betervezett 2.268 ezer Ft-ból 508 ezer Ft-ot használt fel, azaz a
keret 22 %-át. A könyvek, folyóiratok beszerzése az igényekhez igazodva történik annak tükrében,
hogy a felhasználás év végén nem haladhatja meg a rendelkezésre álló keretet.
A készletbeszerzés és a kommunikációs szolgáltatások teljesítése a betervezett keretnek mindössze
a 10%-át érik el.
Az épület rezsi kiadásaiból az első negyedévben minimális felhasználás történt.
A beruházások között 311 ezer Ft értékben történtek beszerzések (dobogó vásárlás és riasztó kiépítés).

Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei %-ban

Intézményi műk.
bevételek

600

600

186

31,00

Működési célú
támogatás értékű
bevétel

0

0

936

0,00

Irányító szervtől
kapott támogatás

35586

35586

8487

23,85

Bevételek összesen 36186

36186

9609

26,55

Az intézmény saját bevétele között internet használathoz és fénymásoláshoz kapcsolódóan jelentkeztek
bevételek.
A közfoglalkoztatottak finanszírozására leutalt támogatás összege 936 ezer Ft.
Az irányító szervtől kapott támogatás felhasználása időarányossal közel azonosan alakult a vizsgált
időszakban.

Kállai Ferenc Kulturális Központ

Kiadások alakulása:
ban
Megnevezés

adatok E Ft-

Eredeti ei.

Módosított ei.
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Teljesítés

Telj / a mód. Ei. %
ban

Személyi juttatások

17868

17868

4647

26,01

Munkaadót terhelő
járulékok

3489

3489

934

26,77

Dologi kiadás

12859

18859

5363

28,44

Működési kiadások
összesen

34216

40216

10944

27,21

Beruházás

2660

2660

90

3,38

Felhalmozási
kiadások összesen

2660

2660

90

3,38

Kiadások
mindösszesen

36876

42876

11034

25,73

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése kis mértékben az időarányos felett alakult. Ez
azzal indokolható, hogy a betervezett jubileumi jutalom a vizsgált időszakban kifizetésre került. A
kormányrendelet alapján az intézmény közalkalmazottai részére beépítésre és időarányosan kifizetésre is
került a kulturális illetménypótlék havonta esedékes összege.
A dologi kiadásoknak a vizsgált időszakban 28%-a került felhasználásra. A közművelődési kormányzati
funkción a felhasználás mértéke 33%, amely részben a gázenergia költség 40%-os teljesítésével
indokolható, másrészt pedig a Halló! Itt a kultúrház! NKA-s pályázat megvalósításához kapcsolódó
kifizetések teljesítésével. A turisztikai elemek (kilátó, Körös Látogatóközpont, vízi színpad) dologi kiadása a
takarékos gazdálkodást tükrözi, a felhasználás mértéke 15%. Az első negyedévben a dologi kiadások közé
beépítésre került a Sajt és Túrófesztivál lebonyolítására jóváhagyott 6.000 E Ft, melyből a vizsgált
időszakban 1.764 E Ft összegű kiadás teljesült.
A beruházási kiadások között polcok és promóciós kínálók beszerzése valósult meg.

Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei. %ban

Intézményi műk.
bevételek

7270

7270

1327

18,25

Működési célú
támogatás értékű
bevétel

1759

1759

1766

100,40

Irányító szervtől
kapott támogatás

27847

33847

10800

31,91

Bevételek össz.

36876

42876

13893

32,40

Az intézményi saját bevételek az időarányos alatt, 18,25 %-on teljesültek. A művelődési háznál a tervezett
4.000 ezer Ft-nak a 16,7 %-a folyt be, a Turisztikai pályázat projektelemeinél a szezonalitási jelleg miatt
csekély összegű, 103 ezer Ft a teljesült bevétel összege. A sajt és túrófesztiválhoz kapcsolódóan a vizsgált
időszakban 556 ezer Ft bevétel realizálódott.
A működési célú támogatásértékű bevételek között realizálódott az NKA pályázat 700 ezer Ft összegű
támogatása, a 653 ezer Ft összegű GINOP-os pályázat leutalt támogatása és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó 413 ezer Ft összegű támogatás.
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Az irányító szervtől igénybevett támogatás összege az időarányost kissé meghaladva teljesült.

Szent Antal Népház

Kiadások alakulása:
ban

adatok E Ft-

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei. %
ban

Személyi juttatások

13298

13298

3244

24,39

Munkaadót terhelő
járulékok

2609

2609

662

25,37

Dologi kiadás

7096

7045

1285

18,24

Működési kiadások
összesen

23003

22952

5191

22,62

Beruházás

0

51

50

98,04

Felújítás

1000

1000

0

0,00

Felhalmozási
kiadások összesen

1000

1051

50

4,76

Kiadások
mindösszesen

24003

24003

5241

21,83

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányossal közel azonosan alakult. Az
intézmény személyi juttatásai és járulékai közé beépítésre került a kulturális illetménypótlék, melyre a
támogatást az állam biztosítja a kulturális területen dolgozó közalkalmazottak részére.
A dologi kiadások teljesítése 18%. A Szent Antal zarándokház dologi kiadása 17,77 %-os felhasználást
mutat, az év első időszakában kevés szállóvendég vette igénybe a szolgáltatást. A Népház dologi kiadásai
31%-on teljesültek, ennek oka, hogy az első negyedévben jelentkező szakmai szolgáltatási és energia
költség magasabb összegű az időarányos előirányzatnál. A Tájház kiadását 15%-on teljesítette, a sütőház
7%-on. A Bárka Látogatóközpontnál a szezonalitási jelleg miatt se kiadás, se bevétel nem keletkezett.
A beruházások között egy benzines fűnyíró jelenik meg.

Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei. %ban

Intézményi műk.
bevételek

6220

6220

586

9,42

Működési célú
támogatás értékű
bevétel

0

0

358

0,00

Irányító szervtől
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17783

17783

6406

36,02

Bevételek összesen 24003

24003

7350

30,62

kapott támogatás

Az intézményi saját bevételek az időarányos alatt, 9%-on teljesültek. A Tájháznál a betervezett 800 ezer Ftból 158 ezer Ft realizálódott, a Népháznál a tervezett 1.000 ezer Ft-nak a 15%-a folyt be, továbbá a
Turisztikai pályázat projektelemei közül a szálláshely bevétel 181 ezer Ft, a Sütőházé 94 ezer Ft.
A működési célú támogatásértékű bevétel soron a közfoglalkoztatott alkalmazásához kapcsolódó
támogatás 358 ezer Ft összege jelenik meg.
Az irányító szervtől igénybe vett támogatás 36 %, mely a bevételek időarányos alatti teljesítésével
indokolható.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda

Kiadások alakulása:
ban

adatok E Ft-

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei. %
ban

Személyi juttatások

101499

101499

25079

24,71

Munkaadót terhelő
járulékok

20698

20698

5385

26,02

Dologi kiadás

13294

13259

3443

25,97

Működési kiadások
összesen

135491

135456

33907

25,03

Beruházások

1000

1035

35

3,38

Felújítások

2000

2000

0

0,00

Felhalmozási kiadás
3000
összesen

3035

35

1,15

Kiadások
mindösszesen

138491

33942

24,51

138491

Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált időszakban az
időarányossal közel azonosan teljesültek.
A dologi kiadás összességében az időarányossal egyező. A csárdaszállási telephelyen 29%, a
gyomaendrődi óvodákban 25% volt a vizsgált időszakban a felhasználás mértéke. Az étkeztetési feladatnál a
betervezett 990 ezer Ft-nak a 31%-a merült fel a vizsgált időszakban a csárdaszállási óvodai telephelyen.
A beruházások között konyhai kiszolgáló pult beszerzése valósult meg 35 ezer Ft értékben.

Bevételek alakulása:
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

38

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei %ban

21,43

Intézményi műk.bev.

98

98

21

Működési célú
támogatás értékű
bevétel

0

0

668

0,00

Irányító szervtől kapott
138393
támogatás

138393

35464

25,63

Bevételek összesen

138491

36153

26,10

138491

Az intézmény működési bevétele a csárdaszállási óvodások étkezési térítési díj bevételét foglalja magában.
A működési célú támogatásértékű bevétel soron a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás 668 ezer
Ft összege jelenik meg.
Az irányító szervtől kapott támogatás összege közel azonos az időarányos tervezett előirányzat
összegével.

Városi Egészségügyi Intézmény

Kiadások alakulása:
ban

adatok E Ft-

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei. %
ban

Személyi juttatások

75063

75063

18779

25,02

Munkaadót terhelő
járulékok

15327

15327

3945

25,74

Dologi kiadás

96282

96282

20946

21,75

Működési kiadások
összesen

186672

186672

43670

23,39

Beruházások

6500

6500

0

0,00

Kiadások
mindösszesen

193172

193172

43670

22,61

Az intézményben a személyi juttatások és a járulékok a vizsgált időszakban az időarányosnak
megfelelően teljesültek.
A dologi kiadások teljesülése kis mértékben az időarányos alatti.
A beruházások között a vizsgált időszakban még nem jelenik meg kiadás.

Bevételek alakulása:
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.
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Teljesítés

Telj. / Mód. Ei %ban

Intézményi működési
bevétel

3228

3228

1057

32,74

Működési célú
támogatás értékű
bevétel

170417

170417

44697

26,23

Előző évi maradvány
igénybe vétele

15472

15472

0

0,00

Irányító szervtől kapott
4055
támogatás

4055

0

0,00

Bevételek összesen

193172

45754

23,69

193172

A betervezett intézményi működési bevétel teljesítése közel 33%, mely elsősorban a továbbszámlázott
költségekből és a bérleti díj bevételekből tevődik össze.
A működési célú támogatásértékű bevételek között az OEP-től kapott támogatás jelenik meg.
Irányító szervtől kapott támogatás és előző évi maradvány igénybe vétele nem történt a vizsgált
időszakban.

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ

Kiadások alakulása:
ban

adatok E Ft-

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei. %
ban

Személyi juttatások

35399

35399

7291

20,59

Munkaadót terhelő
járulékok

6816

6816

1467

21,52

Dologi kiadás

26156

26156

2954

11,29

Működési kiadások
összesen

68371

68371

11712

17,13

Beruházás

396

396

179

45,20

Felhalmozási
kiadások összesen

396

396

179

45,20

Kiadások
mindösszesen

68767

68767

11891

17,29

Az intézménynél a bérek és járulékok az EFOP-os projekt nélkül vizsgálva az időarányos alatt teljesültek,
mely elsősorban azzal indokolható, hogy a vizsgált időszakban nem történt még meg a jubileumi jutalom
kifizetése. Az intézmény személyi juttatásai és járulékai közé már az eredeti előirányzatba beépítésre és a
vizsgált időszakban a rendszeres juttatások mellett kifizetésre is került a szociális ágazati pótlék, melyre a
támogatást az állam biztosítja a szociális területen dolgozó közalkalmazottak részére. Az EFOP-os projektnél
a betervezett bérek és járulékok 15%-a került felhasználásra.
A dologi kiadások teljesítése a projekt nélkül 19%, a projektre betervezett dologi keretnek a 7%-a került
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felhasználásra.
Beruházási kiadás 179 ezer Ft összegben (szimulációs szemüveg vásárlása a KAB pályázati forrás terhére)
jelentkezett az év első három hónapjában.

Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban
Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei. %ban

Intézményi működési
0
bevételek

0

4

0,00

Működési célú
támogatás értékű
bevétel és átvett
pénzeszköz

900

105

11,67

Előző évi maradvány
29129
igénybe vétele

29129

0

0,00

Irányító szervtől
kapott támogatás

38738

38738

10397

26,84

Bevételek összesen 68767

68767

10506

15,28

Megnevezés

Eredeti ei.

900

Az intézmény működési bevételei között kamatbevétel jelenik meg.
A támogatás értékű bevételek között a közfoglalkoztatáshoz leutalt 105 ezer Ft összegű támogatás
realizálódott.
Az irányító szervtől igénybe vett támogatás az időarányost kissé meghaladva teljesült, mely elsősorban
azzal indokolható, hogy az EFOP-os projekthez kapcsolódóan megjelenő maradványból még nem került sor
a tényleges felhasználásnak megfelelő összegű igénybe vétel könyvelésére.

Térségi Szociális Gondozási Központ
(Készítette: Mraucsik Éva intézményvezető és Uhrin Anita gazdasági vezető)

A vizsgált időszakban az intézmény kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Kiadások alakulása:
ban

adatok E Ft-

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei %
ban

Személyi juttatások

340 822

353 022

94 009

26,63

Munkaadót terhelő
járulékok

70 660

71 820

19 468

Dologi kiadás

232 817

232 517

66 772
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27,11

28,72

Beruházások

2 000

2 300

273

11,88

Működési célú támértékű
kiadás, működési célú
0
pénzeszk. átadás ÁK

0

0

0,00

Működési kiadások
összesen

659 659

180 522

27,37

646 299

Az intézménynél a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok 1,6% -os mértékű túllépést
mutatnak, mely azzal indokolható, hogy a szociális ágazati pótlék és kompenzáció 1-3 havi összege
előirányzat módosítás alkalmával kerül beépítésre, ugyanakkor a teljesítési adatok között már megjelennek
az időarányos kifizetések összegei. Ha ezek a tételek kiemelésre kerülnek a teljesítés adataiból, akkor a
személyi juttatás és járulékainak kifizetése a tervezett szintnek megfelelő arányt mutatná a vizsgált
időszakban.
A dologi és egyéb folyó kiadások kis mértékben az időarányos felett teljesültek. Ennek oka, hogy a
gyermekétkeztetési feladathoz kapcsolódó költségek nem egyenletesen, így nem időarányosan merülnek fel.
A nyári időszakban a szünidei étkezés és nyári táborok étkeztetése kivételével nem fog annyi költség
felmerülni, mint a szorgalmi időszakban. Év végéig rendeződni fog az időarányos teljesítés és a tervezett
előirányzatok közötti egyenletesség.
A beruházások között 273 ezer Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban. A Foglalkoztatási Hivatal
által biztosított támogatásból közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések történtek, továbbá
mikrohullámú sütők kerültek beszerzésre a gondozó egységeinkbe a régiek elhasználódása, meghibásodása
miatt.

Bevételek alakulása:
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei %-ban

Intézményi működési
236 777
bevételek

236 777

61 259

25,87

Közhatalmi bevételek 0

0

0

0,00

Támogatás értékű
működési bevétel

13 360

13 360

100

Felhalmozási bevétel 0

0

0

0,00

Előző évi maradvány

0

0

0

0,00

Irányító szervtől
kapott támogatás

409 522

409 522

111 308

27,18

Bevételek összesen 646 299

659 659

185 926

28,19

0

Az intézmény működési bevételei az egyes jogcímeken közel a tervezett szinten alakultak az első
negyedévben.
Támogatás értékű működési bevételek jogcímen a Foglalkoztatási Hivatal által a közfoglalkoztatottak bérére
kiutalt bértámogatás került elszámolásra, mely 100%-os fedezetet biztosított a juttatások kifizetéséhez.
Az irányító szervtől kapott támogatás minimális túllépést mutat az időarányoshoz képest, mely az ágazati
és kiegészítő ágazati pótlék címen 1-3 hónapra megkapott állami támogatás korrekcióját követően
megszűnik. Összességében elmondható, hogy az időarányos szintnek megfelelő az iránytó szervi támogatás
teljesülése.
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Önkormányzati összegzés, kitekintés:
A mai napon (2018. május 15.) az önkormányzat főszámláján 482 millió Ft a rendelkezésre álló forrás. A napi
zavartalan működés biztosítása mellett az Önkormányzat által vállalt kötelezettségek teljesítését és a folyamatban
lévő pályázatok finanszírozását is biztosítani kell.
Az év végéig tartó kitekintésnek több bizonytalansági tényezője van, melyek alapvetően fogják befolyásolni a város
pénzügyi helyzetét 2018. december 31-én. Ezek közül néhány:
szeptemberében esedékes adóbevételek teljesülése
a folyamatban lévő TOP-os és egyéb önkormányzati pályázatok önerejének alakulása
a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása
a gazdasági társaságok gazdálkodásának alakulása
intézményeink finanszírozási helyzetének alakulása
az eredeti költségvetésbe be nem tervezett többlet kötelezettségvállalások alakulása
mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem tervezhető,
váratlan események.
Az előttünk álló félévben mind az intézmények, mind az önkormányzat részéről fegyelmezett és megfontolt
gazdálkodás szükséges annak érdekében, hogy likviditási és finanszírozási problémák ne jelentkezzenek a
gazdálkodás során.
Kérem a testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és az önkormányzat és intézményei 2018. év első
negyedéves gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"2018. első negyedévi önkormányzati gazdálkodási beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat és intézményei 2018. első
negyedéves gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. május 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2017. évi
közhasznúsági jelentése
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratóriumának elnöke elkészítette az alapítvány 2017.
évről szóló beszámolóját és azt megküldte véleményezésre az Alapítvány Felügyelő Bizottságának – a
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 8. 3
pontjában foglaltak alapján:
„8.3. A felügyelő bizottság a Közalapítvány működéséről készült éves jelentésre támaszkodva vizsgálja a
Közalapítvány működését.
A kuratórium elé terjesztett, a közalapítvány gazdálkodásával kapcsolatos jelentéseket, előterjesztéseket a felügyelő
bizottságnak véleményezésre meg kell küldeni.”
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény 46. § -a alapján:
46. § (1) A közhasznú szervezet, valamint közhasznú szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval
azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.
(2) A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját költségére
másolatot készíthet.
A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat,
zárórendelkezések 12.2 és 12.3. pontja pedig meghatározza a közhasznúsági jelentés nyilvánosságra
hozatalánakmódját az alábbiak alapján:
„12.2. A Közalapítvány működéséről, tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatairól a helyi sajtó,
valamint éves beszámolójának a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalban lévő hirdetőkre való kifüggesztés
útján a kuratórium a nyilvánosságot évente legalább egy alkalommal köteles tájékoztatni.
12.3. A Közalapítvány kuratóriuma minden év április 30.-ig köteles beszámolni az előző év gazdálkodásáról. A
Közalapítvány gazdálkodásának legfontosabb adatait a 12.2. pontban foglaltak szerint nyilvánosságra kell hozni.”
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2017. évi közhasznúsági jelentése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Közalapítvány Gyomaendrőd Város
Közgyűjteményeiért 2017. évi közhasznúsági jelentését és szakmai beszámolóját, melyet az Alapítvány Felügyelő
Bizottságának jelentése alapján elfogad.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

44

Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
Közhasznúsági jelentése 2017. évről
Statisztikai számjel: 19058733-9499-561-04
Bírósági nyilvántartási szám: 04-01-0000112
I. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
A Közalapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege
2017. évről

Adatok
A tétel megnevezése
A. Befektetett eszközök
I.Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
IV. Befektetett eszközök értékbecslése
B. Forgóeszközök
I.Készletek
II.Követelések
III.Értékpapírok
IV.Pénzeszközök
C. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
D. Saját tőke
I. Induló tőke
II.Tőkeváltozás
III.Lekötött tartalék
IV.Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
E.Céltartalék
F. Kötelezettségek
I.Hátrasorolt kötelezettségek
II.Hosszú lejáratú kötelezettségek
III.Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év(ek)
Előző évi módosítása
14 929

Tárgyév
14 611

14 929

14 611

1 710

1 217

15

13

1 695

1 204

16 639

15828

10 654
700
9 740

10 028
700
9 954

214

-626

0

0

5 985

23
5 777

16 639

15828

A Közalapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredmény-kimutatása
2017. évről
Adatok
A tétel megnevezése
A. Összes bevétel közhasznú tevékenység
bevétel
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
a. alapítótól
b. központi költségvetésből
c. helyi önkormányzattól
d. egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevételek
5. Egyéb bevételek
6. Pénzügyi műveletek bevételei
7. Rendkívüli bevételek
8. Aktivált saját teljesítmény értéke
B.Vállalkozási tevékenység bevétele
1. Árbevételek
2. Egyéb bevételek
3. Pénzügyi műveletek bevételei
4.Rendkívüli bevételek

C.ÖSSZES BEVÉTEL
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
7. Aktivált saját teljesítmény értéke
F. ÖSSZES TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI /D+E/
G.Adózás előtti vállalkozási eredmény /B‐E/
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény /G‐H/
J. Tárgyévi közhasznú eredmény /A‐D/

Előző év(ek)
módosítása

Előző évi
3 202
3 125
1 540
1 585

Tárgyév
0
0

3 173
2938
1 540
1 398

75

44

2

190
1

3 202

0

3 173

2 988
933
1 615
436
3
1

0

3799
1024
2237
348
190

2 988

0

3799

214

0

‐626

A. Személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltség
a.megbízási díjak
b. tiszteletdíjak
2. Személyi jellegű egyéb költségek
3. Személyi jellegű költségek közterhei
B. Nyújtott támogatások
1. Továbbutalt, illetve átadott támogatása

1 615
1 379
165
32
204

0
0

1 615
1 924
650
40
273

2.Költségvetési támogatás felhasználása:
Az alapítvány központi költségvetési támogatásban a munkaügyi központ által folyósított
támogatásban részesült 1.393.794,-Ft, amelyet teljes egészében munkabér kifizetésre használt
fel.
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A Közalapítvány vagyona az alapító okirat szerint 4 000 000,- Ft azaz Négymillió 00/100
forint, amely a gyomaendrődi 209. tulajdoni lapszámú és 115. hrsz.-ú, valamint a 210.
tulajdoni lapszámú és 116. hrsz.-ú, a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában
álló Kossuth út 11. szám alatti ingatlanból áll. Az alapító átruházta a kezelői jogát az
alapítványra és hozzájárult a földhivatalai bejegyzéshez.

4. A célszerinti juttatások kimutatása
A Közalapítványnak nem feladata a célszerinti juttatás, így fennállása óta ilyen feladatot nem
látott el.

5. A központi költségvetési szervektől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő–testülete, mint alapító biztosította a működés
feltételeit. Működési költségre a Civil-alap 1.540.000 Ft támogatásban részesítette az
alapítványunkat. Az előző évről áthozott pénzmaradvánnyal a működést biztosítottuk.
6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve
összege
A kuratórium tagjai és a Felügyelő Bizottság tagjai az alapítvány fennállása óta sem anyagi,
sem természetbeni juttatásban nem részesültek.

7.A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló

A közalapítvány célja az alapító okirat szerint a következő:
- Támogatást nyújtani színvonalas képzőművészeti alkotások létrehozásához, Gyomaendrőd
Város művészeti értékeinek felkutatása, gyűjtése, megőrzése, kiállításának biztosítása,
különös tekintettel a gyomai és endrődi származású művészek alkotásaira.
- A Gyomaendrőd, Kossuth út 11. szám alatti ingatlan állagának megőrzése, bővítése, további
kiállítási lehetőségek biztosítása kortárs helyi művészek részére, a Corini és Vidovszky
gyűjtemény, valamint a Vidovszky emlékszoba tárgyainak elhelyezése, ezek állandó
gyarapítása, állagmegóvása és folyamatos kiállítása.
Az alapító okirat záró rendelkezéseinek 12.1. pontja szerint:
- A közalapítvány céljainak elérése érdekében együttműködik a képző- és ipar- és
fotóművészet már működő, vagy a jövőben létrejövő állami, önkormányzati, társadalmi
szervezetekkel és alapítványokkal.
- A fenti célok és rendelkezéseknek a közalapítvány elsősorban a használatba adott Kossuth út
11. szám alatti épületben létrehozott Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény működésével
tesz eleget.

8. Az épület állagvédelme
2017-ban állagvédelmet nem végeztünk forráshiány miatt. Egy öreg épületen mindig
jelentkeznek újabb javítási gondok. Több helyen elcsúszott a kúpcserép, az épület vízelvezető
csatornája több helyen lyukas. Eső esetén ázik az épület fala. Az esőcsatorna cseréjét az
épület állagvédelme miatt sürgősen el kellene végezni. Több helyen omlik a vakolat az utca
részen és a benti részen egyaránt, ami balesetveszélyes. Az ablakok el vannak vetemedve, van
olyan amelyiket már nem lehet kinyitni, illetve csak úgy lehet bezárni, hogy ujjnyi rés marad.
A verebek több helyen lukat fúrtak a falba.

9. Tárgyi eszközök gyarapodása
2017-ben a Képtár egy darab új porszívót vásárolt, 29.990 Ft értékben, mert a régi készülék
már nem működött megfelelően. Régi típusa miatt nem lehetett megfelelő porzsákot venni
hozzá. Az új készülék porzsák nélküli porszívó, és „A” kategóriás, így jóval kedvezőbb az
energia felhasználása, mint a réginek.

10. Biztonságtechnikai helyzet
A Közalapítvány továbbra is szerződésben áll a gyomaendrődi székhelyű Nagy Péter
biztonságtechnikai vállalkozóval. A vállalkozó 2500,- Ft/ hó ügyeleti díjat állapított meg,
melyben a karbantartás és hibaelhárítás költségét is tartalmazza. Rendszeresen ellenőrzi és
karbantartja a kiépített kamera rendszert és a riasztó megfelelő működését is. A 2017-es

évben semmilyen rendkívüli esemény nem történt biztonságtechnikai szempontból. A 24 órás
ügyelet kellő biztonságot nyújt a gyűjtemény védelmére.

11. Személyi feltételek

Az alapítvány alkalmazásában áll 1 fő ügyintéző, a Munkaügyi Központ által közvetítve,100
% bértámogatással dolgozik, továbbá az alapítványtól megbízási díjban is részesül.
Biztosította egész évben a folyamatos nyitva tartást, illetve bejelentkezés alapján lehetőséget
biztosított a kiállítás megtekintésére nyitvatartási időn kívül is. Kérésre tárlatvezetést tartott,
elvégezte a gyűjteménnyel kapcsolatos adminisztratív teendőket, levelezéseket, a kiállítások,
programok szervezését, az épület belső helyiségeinek takarítását, járdák tisztántartását, őszi
lombhulladék gyűjtését.
Az alapítvány pénzügyeit 2012. február 1-től Szabó Mihály Ferencné könyvviteli vállalkozó
végzi, akivel az alapítványunk szerződést kötött, számla ellenében havi 20 ezer Ft juttatásért.
Önkéntes munkájukkal segítették az alapítvány zavartalan működését, a gyűjteménnyel
kapcsolatos teendők, programok lebonyolítását a kuratórium elnöke és a kuratórium tagjai is.
A Közalapítvány a szakmai feladatok elvégzésére (gyűjtemény értékbecslése, restaurálás)
szakembert bíz meg. A kiállítások megrendezését megbízási szerződéssel Hevesi-Nagy Anikó
végzi térítésmentesen. Festmény vásárlásnál az eredetiséget Banner Zoltán művészettörténész
végezte tisztelet díj ellenében.
A fűnyírást és az őszi lombhulladék begyűjtését egyéb segítők – a Kállai Ferenc Kulturális
Központ két alkalmazottja és a közmunkások végezték felváltva.
Sövényvágásra egy alkalommal, megbízási szerződéssel bruttó 10.290,-Ft megbízási díjjal:
nettó: 7.605,-Ft.

2017. évi szakmai beszámoló

1.Kiállítások
Állandó kiállítások:
-

Vidovszky Béla festményei és személyes emlékei, enteriőrök és portrék
Corini Margit a párizsi éjszaka festője
Illéssy Péter történelmi grafikái, Dózsa György sorozat
Pásztor János szobrai a Magyar Nemzeti Galériától
Holló László festményei és tusrajzai

Időszaki kiállítások:
Időszaki kiállításként 2016. október - 2018. szeptemberi időszak között, Kállai Ferenc
tiszteletére rendezett emlékkiállítás tekinthető meg.
2017. szeptember 21-től - 2018.január 05-ig a Gyomaendrődi Járási Hivatal dísztermében
Corini Margit kiállítás volt látható, amit számos látogatót vonzott. A nagy érdeklődésre való
tekintettel meghosszabbítottuk a kiállítást, így 2018. szeptemberéig továbbra is megtekinthető
a tárlat.

Rendezvények:
Gyomaendrőd város más kulturális intézményeivel összefogva, a Gyomaendrődiek
Világtalálkozója alkalmából, hosszabbított nyitva tartással csatlakoztunk a múzeumok
éjszakájához. A kezdeményezés sikeresnek bizonyult, mert 30 vendég látogatott el a Képtárba
ezen az estén.

2.További szponzorok, akik segítették munkánkat
2017. évben nem volt ilyen.

3. A gyűjtemény állagmegóvása
2017-ben nem történt restaurálás.

5. Gyűjteménygyarapodás

2017-ben megvásároltuk a nagykanizsai Dobó István tulajdonában lévő Vidovszky Béla Fürdő után című olajfestményét 190.000 Ft-os vételáron. Vak kereten: Vidovszky Béla : ülő
nő, a fába égetve Vidovszky. Mérete: 90x70 cm, olaj-vászonra. A festmény eredetiségének
igazolására, szakvélemény kiállítására Banner Zoltán művészettörténész urat kértük fel tisztelet díj ellenében.
A festmények Gyomaendrődre szállításában pedig Cserné Barics Éva és Kulcsár Lajos István
segítettek szintén- tiszteletdíj /gépkocsi használati díj/ ellenében.
A festményt 2017. július 03.-án megvásárolta tőlünk Gyomaendrőd Város Önkormányzata,
amelyet aztán tartós letétbe helyeztek a Képtárba további kiállítás céljából.

6. TV és sajtóközlemények

A Képtárban lévő állandó kiállítások közzétételében, egész évben folyamatosan a
Gyomaendrődi Hírlap segített, valamint a GYÜSZ-TE segítségével a Gyomaendrőd
turisztikai oldalon is olvashatóak voltak az aktualitások. Saját weboldallal rendelkezünk,
amelyet folyamatosan frissítünk , illetve saját facebook oldallal is rendelkezünk. A weboldal
karbantartásáért Klimó Krisztiánt illeti a köszönet!

7. Látogatottság

Összesen: 716 fő
A 2017-es évben több csoport járt nálunk bejelentkezés alapján. A látogatói létszámból 337
gyomaendrődi diák térítésmentesen látogatta meg a Képtárat.
Jegybevétel: 44.350 Ft,

Gyomaendrőd, 2018. április 19.

Megyeriné Csapó Ildikó
A Kuratórium Elnöke

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. május 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2017. évi
tevékenységéről
Bíró Zoltán (Tűzoltó parancsnok)
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 30. § (5) bekezdésének
értelmében a tűzoltóparancsnok, vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén
működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről. A tűzvédelem érdekében
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
Gyomaendrőd Város tekintetében Bíró Zoltán tűzoltó alezredes, parancsnok elkészítette a 2017. évről szóló
tájékoztató, beszámoló anyagot, melyet elfogadásra Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elé terjesztett.
A beszámoló az előterjesztés mellékletében olvasható.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évben
elvégzett feladatairól szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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BÉKÉS MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
SZEGHALMI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
SZARVASI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

BESZÁMOLÓ
a S za r v a s i H i v a t á s o s T ű zo l t ó p a r a n c s n o k s á g
2017. évben elvégzett feladatairól.

Előterjesztő:
Bíró Zoltán
tűzoltó alezredes
tűzoltóparancsnok
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I. BEVEZETŐ – A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság bemutatása
A Szarvasi HTP működési területe 821 km2 nagyságú, két járás 8 településén több mint 42
ezer állampolgár védelmére terjed ki. A tűzoltóparancsnokság 11 település vonatkozásában lát
el polgári védelmi feladatokat: 2 település I., 6 település II., 3 település III-as
katasztrófavédelmi osztályba tartozik, fő veszélyeztetettség az árvíz és a belvíz. A működési
területen egy önkormányzati tűzoltóság és két IV. kategóriás önkéntes tűzoltó egyesület
található. Mindkét járásban működik önkéntes mentőszervezet, illetve 4 településen települési
mentőszervezet is megalakult. A működési területen két létesítmény került kijelölésre
létfontosságú rendszerelemként. A működési területen három alsó küszöbérték alatti
veszélyes üzem található.
II. Tűzoltósági szakterület____________________________________________________
Vonulási adatok
2017. évben a működési területünkön 106 tűzeset, 108 műszaki mentés, 39 téves jelzés
történt.
Kiemelt esemény volt a június és augusztus hónapokban történt viharkár felszámolás amely
elsősorban Orosházát és térségét érintette, de működési területünkön is nagy számban okozott
károkat a rendkívüli időjárás. A viharkárok Gyomaendrődöt is érintették, a műszaki mentések
megemelkedett száma ennek köszönhető.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területe:
-

Szarvas Város
Gyomaendrőd Város
Csabacsűd Község
Békésszentandrás Nagyközség
Örménykút Község
Kardos Község
Kondoros Város
Hunya Község

településekre terjedt ki. Változás nem történt az előző évhez képest.
Gyomaendrőd közigazgatási területén 2017. évben 31 esetben volt riasztás tűzesethez,
ahol 23 esetben beavatkozásra is szükség volt, 4 esetben kiérkezés előtt felszámolásra
került. 4 esetben téves jelzés történt.
56 esetben történt műszaki mentési esemény: 54 esetben beavatkozásra volt szükség, 2
esetben a kiérkezés előtt felszámolásra került.
Az utóbbi évek szélsőséges időjárási viszonyai nagymértékben befolyásolták a tűzesetek és a
műszaki mentések számát - aszály, belvíz, rendkívüli meleg, rövid idő alatt nagy mennyiségű
csapadék, szélvihar, jégeső. 2013. év óta országos szinten folyamatosan csökkent a tűzesetek
száma az előző évekhez viszonyítva, 2016. évre elmondható, hogy mintegy 50 %-al kevesebb
tűz keletkezett mint 2012-ben illetve az azt megelőző években. 2017-ben országosan
emelkedett a tűzesetek száma, amely megyénkben és járási szinteken is jól kimutatható. Az
emelkedés hátterében a szabadtéri tüzek számának növekedése áll.
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A tűzesetek számának alakulása Gyomaendrődön
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Gyomaendrőd tekintetében az 2017-es összes eseményszám 20%-os emelkedést mutat az
előző évihez viszonyítva. A tűzesetek számának emelkedése okozta az eseményszám
növekedését, amelyben jelentősen közrejátszott a szabadtéri tűzesetek számának emelkedése.
A műszaki mentési beavatkozások száma 2017. évben is meghaladta a tűzesetek számát
(kétszer annyi) Gyomaendrőd közigazgatási területén, amely a szélsőséges időjárásnak
köszönhető.
A tűzesetek számának növekedésében nagy szerepet játszott az a körülmény hogy az időjárás
kedvezett a szabadtéri tüzek kialakulásának - 11 esetben vonultak a tűzoltó egységek
szabadtéri tűzhöz Gyomaendrőd közigazgatási területén.
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Tűzvizsgálati hatósági eljárás megindítása a kirendeltség illetékességi területén keletkezett
tűzesettel kapcsolatban 7 alkalommal történt. Gyomaendrődön 1 esetben indult
tűzvizsgálat tűzesetet követően 2017. évben.
A száraz időszakban megnövekvő szabadtéri tüzek megelőzése érdekében tájékoztatásra
kerültek az önkormányzatok az égetés tűzvédelmi szabályairól, majd az aratási munkákat
megelőzően újabb felhívás lett közzétéve a falugazdák és jegyzők számára.
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény változása jelentősen érintette a korábbi önkéntes tűzoltóságokat, önkéntes tűzoltó
egyesületeket. Az önkormányzati tűzoltóság működését, gazdálkodását, felszereltségét és
szolgálatellátását folyamatosan ellenőriztük illetve ellenőrizzük. A tűzoltóparancsnokság
működési területén két önkéntes tűzoltó egyesület működik (Gyomaendrőd, Kondoros),
melyekkel együttműködési megállapodást kötöttünk.
1

Gyakorlatok:
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a működési területén 74 alkalommal tartott
gyakorlatot különböző létesítményekben: helyismereti gyakorlatok, szituációs begyakorló
gyakorlatok, ellenőrző gyakorlatok.
2017. évben az alábbi gyakorlatok kerültek megtartásra Gyomaendrődön:
Gyomaendrőd, Hősök út 43. (Szent Gellért Katolikus Gimnázium) - helyismereti
foglalkozás
Gyomaendrőd, VI.Kerület - 540 (LIVIEL Kft) - helyismereti foglalkozás
Gyomaendrőd, Szabadság tér 8. (Körös Szálloda és Étterem ) - helyismereti foglalkozás
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. (Varga Lajos Sportcsarnok) – szituációs begyakorló
gyakorlat
Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 21. (Szent Antal Népház) - ellenőrző gyakorlat
Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 65. (Gyomaendrőd Vasútállomás) - helyismereti
foglalkozás
Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5. (Őszikék Idősek Otthona) - helyismereti foglalkozás
Gyomaendrőd, Ipari Park utca hrsz. 3741/38. (Gabonatároló és Logisztikai Kft.) helyismereti foglalkozás
Minden Gyomaendrődön tartott gyakorlaton részt vett az önkormányzati tűzoltóság
állománya is.
Önkéntes Tűzoltó Egyesület helyzete, együttműködés
A Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület alapvetően hagyományőrző tevékenységet folytat.
Az egyesület 2017. évben is kizárólag a IV. kategóriát célozta meg, amely alapvetően a
hagyományőrzést helyezte előtérbe. Aktívan részt vettek a település rendezvényein.
Az egyesület 2017. évben is részt vett az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által
kiírt pályázaton. A pályázaton 1 db egykezes benzinmotoros láncfűrészt, terelőkúpokat
valamint gépjármű műszaki vizsgáztatásához való hozzájárulást nyert el az egyesület 200 ezer
forint értékben.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a pályázati munkát szakmai szempontból
segítette.
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A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesülettel
együttműködési megállapodást kötött 2014. évben.
Az önkormányzati tűzoltóság helyzete, együttműködés
A katasztrófavédelmi szakmai irányítást és felügyeleti ellenőrzést az a hivatásos
tűzoltóparancsnokság parancsnoka köteles gyakorolni, akinek működési területén belül
található az önkormányzati tűzoltóság székhely szerinti települése.
Az éves vonulások száma 87
Beavatkozások: - Önálló beavatkozás tűzesetnél: 23
- Önállóan beavatkozott műszaki mentés: 53
- Téves jelzés: 4
- Szarvasi HTP-al együtt 4 db tűzeset és 3 db műszaki mentés került
felszámolásra
.
A beavatkozó állomány mindegyike rendelkezik a számára előírt képesítéssel. Az
önkormányzati tűzoltóság tűzoltó-szakmai feladatait főfoglalkozású és önkéntes
jogviszonyban álló önkormányzati tűzoltókkal látja el: 11 főállású és 7 önkéntes.
A gépjármű-és technikai eszközállomány jó állapotú. Az önkormányzati tűzoltóság 1 db
MERCEDES 1222 típusú és 1 db MERCEDES 1019 típusú gépjárműfecskendőt tart
készenlétben.
A védőeszközök, felszerelések időszakos felülvizsgálata el van végezve. A személyi állomány
szakmai felkészültsége jó. A kiképzés az éves kiképzési terv szerint történt. 2017. évben a
Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2 alkalommal győződött meg az önkormányzati
tűzoltóság felkészültségi szintjéről célellenőrzések formájában. 4 alkalommal a Szeghalmi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség végzett ellenőrzéseket. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság 6 alkalommal tartott ellenőrzést az önkormányzati tűzoltóságon.
1 alkalommal a BM OKF mobil ellenőrző szolgálat is ellenőrzést tartott a tűzoltóságon.
Az ellenőrzések során azonnali intézkedésre okot adó hiányosság egy esetben sem merült fel.
Amennyiben a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság az önkormányzati tűzoltóság
elsődleges műveleti körzetén található településen tartott gyakorlatot, minden esetben bevonta
az önkormányzati tűzoltóság állományát.
Az önkormányzati tűzoltóság önállóan 14 esetben hajtott végre gyakorlatot: 2 esetben
parancsnoki ellenőrző gyakorlat, 4 esetben szituációs begyakorló gyakorlat, 8 esetben
helyismereti foglalkozás.
III. Polgári védelmi szakterület________________________________________________
A parancsnokságon a polgári védelmi feladatokat a parancsnok, a parancsnok-helyettes és a
katasztrófavédelmi megbízott végzi.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság alárendeltségében végzi feladatait a
gyomaendrődi katasztrófavédelmi megbízott.
A közbiztonsági referensi munkakör az I. és II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt
településen kinevezésre került, illetve a III. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken
is kijelölésre került. Illetékességi területünkön 14 fő közbiztonsági referens( illetve helyettes)
végzi munkáját.
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A Szarvasi Járási Helyi Védelmi Bizottság területéhez 6 település tartozik, melyek
veszélyeztetettségének felmérését 2017. augusztus - szeptember hónapban a települések
bevonásával felülvizsgáltuk. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a települési
javaslatok beérkezését követően azokat a társszervek területileg illetékes szervezeti
egységeinek bevonásával felülvizsgálta
A Szarvasi Járási Helyi Védelmi Bizottság illetékességi területén lévő települések
vonatkozásában Kondoros belvízi veszélyeztetettségének csökkenését követően a település
katasztrófavédelmi besorolása a korábbi I. katasztrófavédelmi osztályról II.
katasztrófavédelmi osztályra változott.
Gyomaendrőd Járási Helyi Védelmi Bizottság illetékességi területén lévő települések
vonatkozásában a katasztrófavédelmi besorolás egy esetben sem változott.
Illetékességi terület
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi területe 2017. évben:
-

Szarvas Város
Gyomaendrőd Város
Kondoros Város
Békésszentandrás Nagyközség
Csabacsűd Község
Örménykút Község
Kardos Község
Hunya Község
Csárdaszállás Község
Dévaványa Város
Ecsegfalva Község

településekre terjedt ki. Változás nem történt az előző évhez képest.
Kiemelt feladatok
‐ A Szarvasi Ótemplomi szeretetszolgálat átmeneti szálláshelyet rendezett be Szarvason,
melyhez az Igazgatóság ágyakkal és takarókkal járult hozzá, segítségnyújtás a
berendezésben.
‐ Végrehajtásra került az árvízi védekezésbe bevonható határozattal lebiztosított
teherszállító járművek telephelyi ellenőrzése végrehajtásra került.
‐ Az I-II-es katasztrófavédelmi osztályba sorolt települések belvízvédelmi rendszereinek
ellenőrzése végrehajtásra került.
‐ A járási mentőcsoportok éles alkalmazására 2017. évben 1 esetben került sor: A
Vidra Mentőcsoport 2017. november hónapban eltűnt idős személy keresésében
közreműködött.
‐ A települési veszélyelhárítási tervek pontosítása megtörtént a közbiztonsági referensek
bevonásával.
‐ A tömegétkeztetési helyek, befogadóhelyek ellenőrzése megtörtént.
‐ A Körös-Kondor és a Vidra Járási Mentőcsoportok sikeresen pályáztak eszközökre,
felszerelésekre az önkéntes mentőszervezetek részére kiírt pályázaton.
‐ A mentőcsoportok részére 3-3 gyakorlat került szervezésre illetve végrehajtásra az I.
félévben (műszaki egység, egészségügyi egység, kutyás egység): Gyomaendrődön a
Vidra Mentőcsoport árvízvédelmi feladatokra való elméleti felkészítése és
gyakorlatban pedig egy befogadóhely berendezése.
‐ Részvétel a CONVEX 3 nukleáris baleset elhárítási nemzetközi gyakorlaton.
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Helyi Védelmi Bizottság
A Helyi Védelmi Bizottság 2017. április és október hónapban soros ülés került megtartásra,
amelyen az aktuális feladatok kerültek feldolgozásra. 2017. év folyamán 4 országos
törzsvezetési gyakorlat és 2 megyei szintű operatív törzs kommunikációs gyakorlat került
végrehajtásra, melyeken a Helyi Védelmi Bizottság katasztrófavédelmi operatív törzs
(katasztrófavédelmi munkacsoport) állománya vett részt.
IV. Iparbiztonsági szakterület_________________________________________________
Veszélyes tevékenységek végzése
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területén 3 súlyos káresemény
elhárítási készítésére kötelezett üzem található: a Gallicoop Zrt. és az Aufwind Scmack Első
Biogáz Szolgáltató Kft. Biogáz üzem, valamint a Pioneer Hi-Bred Zrt. Ezekben az
üzemekben az elfogadott súlyos káresemény elhárítási terv (SKET) gyakoroltatásra került Gallicoop Zrt. 2017. május hónapban, az Aufwind Scmack Első Biogáz Szolgáltató Kft.
Szarvas 2017. szeptember hónapban került megtartásra. A Pioneer Hi-Bred Zrt. esetében első
alkalommal 2018. április hónapban kerül végrehajtásra a SKET gyakorlat.
Veszélyes áru szállítás (ADR, RID) ellenőrzések:
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területén 2017. évben végzett
ellenőrzések:
ADR közúti ellenőrzés:
14 alkalommal
ADR telephelyi ellenőrzés: 11 alkalommal
RID vasúti ellenőrzés:
2 alkalommal
Hulladékszállítás:
A Katasztrófavédelem területi szerve a közegészségügyi járvány veszély esetén a
közszolgáltatás folytatására ideiglenes közszolgáltató (hulladékszállító vállalkozás)
kijelölésére kötelezett.
Gyomaendrődön a lakossági kommunális hulladékszállítás folyamatos, probléma nem
merült fel 2017. évben illetve azt megelőzően sem.
Létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítása, kijelölése és védelme:
A Pioneer HI-BRED Termelő és Szolgáltató Zrt. Szarvas, Ipartelep 0718/18. hrsz. alatti
telephelye, valamint a Békésszentandrási Vízierőmű került kijelölésre, mint létfontosságú
rendszerelem.
Gyomaendrődön nincs olyan létesítmény, amely indokolta volna a nemzeti létfontosságú
rendszerelemmé történő kijelölést.
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V. Közösségi szolgálat, ifjúságnevelés___________________________________________
A katasztrófavédelem kiemelt célja a gyermekek és fiatalok katasztrófavédelmi felkészítése,
amelynek érdekében országszerte lehetőséget biztosít a középiskolás diákok számára, hogy
közösségi szolgálati kötelezettségüket a katasztrófavédelem szerveinél, megyei
igazgatóságokon, kirendeltségeken, tűzoltó-parancsnokságokon teljesítsék. Ennek során
megismerhetik a szervezet feladatrendszerét, kialakul bennük a biztonság, a katasztrófák
megelőzése és a katasztrófák elleni védekezés melletti elkötelezettség és felelősségérzet, és
későbbi életük folyamán nagy valószínűséggel többet tesznek majd saját és környezetük
biztonságáért.
Közösségi szolgálatot 37 diák teljesített parancsnokságunkon 2017. évben. A Hunyai,
Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóságon is rendszeresen
teljesítenek közösségi szolgálatot a középiskolás diákok.
Az elmúlt években igen szép eredményt értek el a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi
ifjúsági versenyen mind az általános, mind a középiskolás csapatok, általános iskolás
csapatunk két alkalommal is bejutott az országos döntőbe. Ez bizonyítja felkészültségüket és
akarásukat egyaránt. Kirendeltségi szinten kiemelten fontosnak tartjuk mindkét korosztály
katasztrófavédelmi felkészítését, gyakoroltatását.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területén található általános és
középiskolák szép eredményekkel zárják évről évre a versenyeket. A gyomaendrődi Bethlen
Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
versenycsapata a kirendeltségi szintű fordulót megnyerte kategóriájában, és a megyei
versenyen is I. helyezést ért el.
A békésszentandrási Hunyadi János Katolikus Általános Iskola csapata 2017. évben VII.
helyezést ért el az országos döntőn.
VI. Rendezvények___________________________________________________
2017. március 24-én ünnepélyes keretek között került átadásra az új szarvasi tűzoltó laktanya
átadására.
A parancsnokság 2017. május 04-én, a Tűzoltó napon megemlékezést tartott, valamint részt
vett a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett Tűzoltó Napi
ünnepségen is.
2017. június hónapban a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség katasztrófavédelmi
ifjúsági tábort szervezett Szarvason melyen 28 fő gyermek vett részt.
2017. december 05-én hagyományosan megrendezésre került a télapó ünnepség a
parancsnokság épületében, melyen 51 gyermek vett részt. A rendezvényt támogatta a Békés
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Körös-Sárréti Katasztrófa - és Polgári Védelmi
Egyesület, a 105 Alapítvány Szarvas valamint a Vigil Szabadidősport Klub is.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi
Önkormányzati Tűzoltóság is rendszeresen részt vett a működési terület településein
megtartott rendezvényeken, igény szerint tűzoltó bemutatót tartottunk.
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2017. december 12-én Szarvason nagy számú érdeklődés mellett került bemutatásra az
Országos Tűzmegelőzési Bizottság tűz-konténere, amely az adventi ünnepkör veszélyeire
hívta fel a figyelmet.
Nagy sikere volt az évek óta megtartásra kerülő katasztrófavédelmi gyermeknap
programnak, mely során nagy számban látogatták meg az érdeklődők a tűzoltóságot.
A programhoz Gyomaendrődön csatlakozott az önkormányzati tűzoltóság is.
Ezen kívül is lehetőséget nyújtottunk minden érdeklődőnek az új tűzoltó laktanya
látogatására.
VII. Hatósági szakterület _____________________________________________________
A Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztálya 2017-ben 4 fővel látta el az
integrált katasztrófavédelmi hatósági, szakhatósági és tűzvédelmi tájékoztató tevékenységet.
A területen elsősorban mezőgazdasági, másodsorban ipari és szociális tevékenység folyik,
ennek a sajátosságnak megfelelően a kirendeltség elsődleges célja ezeken a területeken a
tüzek és ipari balesetek megelőzése.
A cél elérése érdekében a kirendeltség 2017-ben is nagy hangsúlyt fektetett a fenti
rendeltetésű építményekkel, szabadterekkel és intézményekkel kapcsolatosan a hatósági
eszközökkel és a tájékoztató (tanácsadó) tevékenységgel történő megelőzésre.
1. Feladatok
A 2015. március 5-én hatályba lépett Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglalt
tűzmegelőzési koncepció elsajátítása érdekében továbbra is képzéseket tartottunk és
képzéseken vettünk részt. 2017-ben több új Tűzvédelmi Műszaki Irányelv módosult, amelyek
tartalmának megismeréséről és elsajátításáról helyiszinten gondoskodtunk.
Kiemelt feladat volt a tűzmegelőzés területén a szándékosan megtévesztő jelzések, és a
gondatlanságból elkövetett téves riasztások elkerülésére tett intézkedések. Ennek érdekében
minden automatikus tűzjelző berendezés téves jelzés után hatósági ellenőrzés keretében
vizsgáltuk, hogy a tűzjelző berendezés megfelelően karbantartott, felülvizsgált-e, továbbá mi
vezethetett a téves riasztás kialakulásához. Több üzemeltetőnél is elértük az elmúlt időben,
hogy felújítsa az automatikus tűzjelző berendezéseit, ezzel csökkentve a téves jelzések
számát.
2018. január 1-jén lépett hatályba a közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
amellyel kapcsolatosan 2017. II. félévében jelentős mennyiségű feladatot végeztünk el. A
közigazgatási reform jelentős mértékben alakítja át az eljárásrendjeinket, iratmintáinkat,
továbbá azzal kapcsolatban számtalan ágazati jogszabály jelenik meg. A felkészülés
érdekében országos, regionális, területi és helyi képzéseken vettünk részt. Fentiekkel
egyidőben elkezdtük az elektronikus ügyintézésre történő felkészülést is, amely szintén
jelentős terhet jelent a hatósági feladatokat ellátó állomány részére. Rövid időre bevezetésre
került a HAMAR adatszolgáltatási rendszer használata, amely a szoftver hiányosságai miatt
felfüggesztésre került.
2017-ben visszatértünk a mezőgazdasági erő- és munkagépek aratás közbeni ellenőrzéséhez,
továbbá több mezőgazdasággal foglalkozó szervezet átfogó ellenőrzését hajtottuk végre.
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Továbbá az illetékességi területen valamennyi óvoda és iskola ellenőrzését elvégeztük. Az
előző évekhez viszonyítva megnőtt a szabadtéri tüzek száma, amely a rendkívül száraz és
meleg nyári időjárásnak köszönhető.
A kéményseprő-ipari szolgáltatást 2017. március 1-től a katasztrófavédelem szerve látja el a
területünkön, amellyel kapcsolatban többlet feladat nem érkezett a tárgyi évben.
2. Hatósági és szakhatósági ügyek alakulása
Az előző évhez viszonyítva a hatósági eljárások száma nem emelkedett, de a tűzvédelmi
szabálytalanságok felderítési mutatója növekedett, amelyet a kiszabott tűzvédelmi bírságok
összegének emelkedése jelez. A szakhatósági eljárások száma csökkent a 2016-os évhez
képest, mert kevesebb építési és útépítési engedélyezési eljárás történt.
A hatósági ügyek a szakterületi megoszlás szerint elsősorban a tűzvédelmi szakterületet
érintették. A szakhatósági eljárások közül minden ügy a tűzvédelmi szakterületet érintette, a
legtöbb eljárás mezőgazdasági rendeltetésű 500 m2 feletti AK kockázati osztályba tartozó
épülettel kapcsolatosan került lefolytatásra.
Jelentősen nőtt a hatósági ellenőrzések száma tűzmegelőzési szakterületen.
Az eredményesebb ellenőrzési tevékenység érdekében kirendeltségünk több esetben a
társhatóságokkal közös supervisori ellenőrzéseket szervezett, az ipari balesetek, a kockázati
helyszínek és a szabadtéri tüzek megelőzése érdekében.
A kirendeltség határozata ellen az igazgatóságon II. fokú eljárás nem indult.
3. Szankciók
A feltárt szabálytalanságok megszüntetése érdekében az esetek döntő többségében hatósági
felhívást kapott az ügyfél, de ahol jogszabály kötelezővé teszi pénzbüntetés kiszabását, akkor
bírság kiszabására kerül sor.
2015-ben 8 RID bírság, 7 ADR bírság és 20 tűzvédelmi bírság került jogerősen kiszabásra.
2017-ban 3 RID bírság, 4 ADR bírság és 18 tűzvédelmi bírság került jogerősen kiszabásra. A
tűzvédelmi bírság összegének jelentős emelkedése a súlyosabb mértékű szabálytalanságok
miatt történt.
4. Oktatás, képzés
A kirendeltség hatósági ügyintézői részére hetente kerül megtartásra továbbképzés, a
folyamatos jogszabályváltozások miatt, az egységes jogszabály alkalmazás érdekében,
valamint a lehetőségekhez képest folyamatos ellenőrzés és kapcsolattartás van az előadókkal.
Az integrált hatósági osztály létrehozásával és a jogszabályok folyamatos változása miatt
továbbképzéseket és egyeztetéseket tartottunk, tűzvédelmi, polgári védelmi, és iparbiztonsági
szakterület vonatkozásában egyaránt.
5. Tűzvédelmi tájékoztató tevékenység
A kirendeltség a tűzmegelőzés érdekében folyamatosan tájékoztatja a lakosságot és a
vállalatokat a betartandó tűzvédelmi szabályokról. A médiában, webes felületen és írásban is
több lakossági tájékoztató is megjelent. Az kirendeltség az alábbi tevékenységeket végezte a
prevenció érdekében:
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tájékoztatót adott ki a tüzelő- és fűtő berendezések, égéstermék-elvezetők biztonságos
használatára,
a társasházak részére fórumokat tartottunk, továbbá tájékoztató anyagot adtunk ki a
lakóépületek biztonságosabb használata érdekében,
a szociális ápolásra szoruló, cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes
személyek életkörülményeinek tűzvédelmi szempontú biztonságossá tételével
kapcsolatosan tájékoztató anyagot állított össze a szakápolók részére,
szabadtéri tüzek megelőzése érdekében előadásokat tartott, fórumokon és
gépszemléken vett részt,
a mezőgazdasági, erdő és vegetációs tüzek megelőzése érdekében tájékoztatót adott ki
az önkormányzatoknak, a falugazdászoknak, és a saját honlapján és a médiában is
megjelenítette,
tájékoztatót adott ki a szabadtéri rendezvények és a zenés, táncos rendezvények
tűzvédelmi és lakosságvédelmi szabályairól.

A 2017. évi megelőzési tevékenységet az ügyfélközpontúság jellemezte, amelyet az ügyfelek
részéről tett pozitív visszhangok alapján folytatni kívánunk.
1. ábra Tűzvédelmi hatósági, szakhatósági eljárások száma
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2. ábra Hatósági ellenőrzések és szemlék statisztikája

Gyomaendrődön tűzvédelmi hatósági ellenőrzést 8 esetben folytatott le a kirendeltség
2017. évben.
Hatósági ellenőrzést követő felhívással 4 esetben kellett élni.
Szakhatósági ügyben 14 esetben kellett közreműködni 2017-ben Gyomaendrődön.
Tűzesetet követő hatósági bizonyítvány kiadására 3 esetben került sor.
Gyomaendrődön tűzvédelmi bírság kiszabására 3 esetben került sor 2017-ben.
VIII. Műszaki szakterület_____________________________________________________
2017-ban 1 db MERCEDES ATEGO 4000, és 2 db MERCEDES TLF 2000 típusú
gépjárműfecskendővel látta el alapvető feladatait a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság.
Kiemelt feladat volt a 2017. augusztus 31-én átvett RÁBA R16 AQUADUX-X
gépjárműfecskendő rendszerbeállítása, amely 2017. szeptember 26-án történt meg.
A járművek, szakfelszerelések, védőeszközök, légzőkészülékek és a kommunikációs
eszközök soros karbantartása és műszaki vizsgáztatása a vonatkozó rendelkezések alapján
készítetett éves ütemterv szerint megtörtént.
A tűzoltóparancsnokság rendelkezik egy gumitestű motorcsónakkal, melyet álló és
folyóvizeken tudunk alkalmazni.
A tűzoltásvezetői és az egyéb ügyintézési feladatokat egy Mitsubishi L200 típusú terepjáró
gépjárművel láttuk el.
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Kiemelt feladat volt a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vonatkozásában az új
tűzoltólaktanyába való átköltözés megszervezése, illetve végrehajtása. Fontos feladat
volt – és jelenleg is az - a laktanyában található technikai berendezések működésének
folyamatos figyelemmel kísérése, a garanciális bejárásokon való részvétel.
IX. A következő év célkitűzései_________________________________________________
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság személyi állománya eddigi tevékenységét a
jogszabályi keretek között, a szervezeti változással járó új feladatokhoz alkalmazkodva,
hivatástudatát szem előtt tartva hajtotta végre.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a 2018. év vonatkozásában az alábbi
célokat tűzte ki:









az új tűzoltólaktanyába üzemeltetése, garanciális problémák feltárása, kezelése
jó kapcsolatot a társszervekkel, a polgármesterekkel, a hivatalok dolgozóival,
közbiztonsági referensekkel, a kormányhivatal dolgozóival, a vállalkozókkal,
valamint a lakossággal
szabadtéri tűzesetek számának visszaszorítása, ezzel kapcsolatos lakossági
tájékoztatás további erősítése, a szabadtéri égetésekkel kapcsolatos szabályok
lakossággal történő megismertetése – helyi médiák bevonása a tájékoztatásba.
a
szén-monoxid
mérgezések
megelőzése
érdekében
intenzív
lakosságtájékoztatás
a járási és települési mentőcsoportok létszámának bővítése, gyakorlatok,
felkészítések végrehajtása annak érdekében, hogy a járásban élő emberek
biztonságérzetét növeljük
pályázati lehetőségek kiaknázása a járási és települési mentőcsoportok
valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek vonatkozásában
a lakossággal való kapcsolattartás további fokozása: tűzvédelmi bemutatók,
előadások, nyílt napok szervezése, települési rendezvényeken való
megjelenések
ifjúságnevelés további erősítése: nyílt napok tartása, katasztrófavédelmi
ifjúsági versenyre történő felkészítés, közösségi szolgálatot teljesítők körének
növelése, oktatási intézményekben bemutatók tartása

X. Összegzés________________________________________________________________
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tevékenységét a hivatástudat őrzése, a
szakmai odafigyelés és a kiegyensúlyozott teljesítés jellemezte. A 2017. évre kitűzött fő
célokat mind teljesítette.
Fontos változás történt a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság életében: az új tűzoltó
laktanyába megtörtént az átköltözés, amely minden tekintetben minőségi javulást hozott a
szarvasi tűzoltók munkakörülményeiben. Az új gépjárműfecskendő rendszerbe állítása a
működési terület egészének védelmét szolgálja. A tűzoltók folyamatos képzése, a
gépjárműpark folyamatos fejlesztése, az ingatlanfejlesztések mind garanciát jelentenek a
működési területen élő mintegy 42 ezer állampolgár biztonságának fokozásához.
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1. számú melléklet

A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területe 2017. évben

Település
Szarvas

város

Működési terület

Békésszentandrás nagyközség

Lakosság (e fő)

Terület (km2)

16,208

161,57

3,716

77,45

Csabacsűd

nagyközség

1,813

66,85

Kardos

község

0,605

42,79

Örménykút

község

0,369

54,56

Kondoros

város

5,085

81,84

Gyomaendrőd

város

13,693

303,94

Hunya

község

0,645

32,57

42,134

821,57

Σ:

Események megoszlása 2017. évben
Szarvasi
Megnevezés
HTP
Káreset
214
Tűzeset
106
Beavatkozást igénylő
61
Kiérkezés előtt felszámolt
5
Téves jelzés
39
Szándékosan megtévesztő
jelzés
1
Utólagos tűzeset
5
Műszaki mentés
Beavatkozást igénylő
Kiérkezés előtt felszámolt
Téves jelzés

108
89
16
3

8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. május 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati
Tűzoltóság 2017. évi tevékenységéről
Omiliák Csaba tűzoltó parancsnok
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!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2018. évi munkaprogramjában a május havi ülésére tervezett napirendek
között szerepel az Önkormányzati Tűzoltóság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló megvitatása.
Az önkormányzat nevében Polgármester úr felkérte Omiliák Csaba tűzoltó parancsnokot a beszámoló elkészítésére
és Képviselő-testület elé történő beterjesztésre.
A felkérésnek Parancsnok úr eleget tett, és a kért határidőre benyújtotta a beszámolót, melynek megvitatását és
elfogadását kéri a Képviselő-testülettől.
A szakmai beszámoló és a pénzügyi összefoglaló az előterjesztés mellékletét képezi.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi
Önkormányzati Tűzoltóság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Telefon/Fax: 06 66 386 130

A HUNYAI, CSÁRDASZÁLLÁSI, GYOMAENDRŐDI
ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG
2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

Gyomaendrőd, 2018.
Omiliák Csaba
Tűzoltó parancsnok

Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Telefon/Fax: 06 66 386 130

I.

A tűzoltóság adott évre vonatkozó kiemelt céljainak végrehajtása

1.

A Tűzoltóság alaptevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokban
rögzített feladatok magas szakmai színvonalú és maradéktalan végrehajtása.

2.

A Tűzoltóság készenléti szolgálati feladatainak biztosítása szolgálatszervezéssel, a
továbbképzéssel, a különböző tervek és jelentések naprakész biztosításával, a
szerek felszerelések üzembiztos állapotával.

3.

Az éves gazdálkodás értékelése a parancsnok és parancsnok-helyettesek
jelenlétében.

4.

A gyakorlattervben, szereplő időpontokban a gyakorlatok megtartása.

5.

Takarékos gazdálkodással biztosítani az intézmény zavartalan működését, a
rendszeresített technikai eszközök, felszerelések üzemképes állapotát.

6.

A felvilágosító munkát az önkéntes jogkövetésre és a tulajdonosi szemlélet
kialakulására irányítani.

7.

A személyi állomány járandóságainak
megbecsülésük szem előtt tartása.

8.

A KAP Online, Pajzs rendszer újításainak megismerése.

9.

Parancsnok, parancsnok-helyetteseknek a heti és napi feladatok megbeszélése.

10.

Alkalomszerű állománygyűlés megtartása.

II.

biztosítása,

anyagi-

és

erkölcsi

A Tűzoltóság vezetése, irányítása, fő feladatai

1. Parancsnok részvétele a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő Testület
ülésein.
Parancsnok, Parancsnok-helyettes részvétele a Szeghalmi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
havi
vezetői
értekezletein
illetve
Szarvasi
Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság heti vezetői értekezletein.
A tűzoltóságunk hatékonyan együttműködik az elsődleges műveleti körzetén lévő
önkormányzatokkal, civil szervezetekkel.
A Tűzoltóság társadalmi kapcsolatainak erősítése.

Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Telefon/Fax: 06 66 386 130

2. A tűzoltóság köztestületi formában működik, 11 főállású, valamint 7 fő önkéntes
vonulós létszámmal rendelkezik. A tűzoltó állomány részére az éves elméleti és
gyakorlati képzések megtartásra kerültek, melyek az oktatási naplóban lettek rögzítve.
Az éves oktatási tematika alapját a hatályban lévő jogszabályok, intézkedések
alkotják. A gyakorlati képzéseken nagy hangsúlyt fektetünk a tűzoltó taktikai
ismeretek elsajátítására. A gyakorlati képzéseket követően azonnal megtörténik az
értékelés.
3. Folyamatos kapcsolatot tartunk a németországi Schöneck testvérvárosunk
tűzoltóságával, melynek fő célkitűzései: a tűz és műszaki mentés területén a
tapasztalatcsere.
4. A helyi újságokban és a tűzoltóság honlapján folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot a
tűzoltóság munkájáról, és a lakosságot érintő tűzvédelmi szabályokról (pl. tűgyújtási
tilalom).
5. A munkavédelmi feladatokat egy külsős munkavédelmi szakember segítségével látjuk
el. A munkavédelmi szakember bevonásával kerültek megtartásra a munkavédelmi
oktatások. A munkavédelmi szemlék és ellenőrzések dokumentált módon
megtalálhatók.

III.

Szakmai munka végzésének fontosabb feladatai

1. A 2017. évben a Tűzoltóság 27 db műszaki mentéshez, 56 db tűzesethez illetve 4 db

téves jelzéshez vonult. Az éves vonulások száma 87db.
Beavatkozások: - Önálló beavatkozás tűzesetnél: 17db
- Önállóan beavatkozott műszaki mentés: 48db
- Téves jelzés: 4db
- Hivatásos tűzoltósággal együtt 18 db káresetet számoltunk fel.

Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Telefon/Fax: 06 66 386 130
2. A napi szolgálatot 2 fő, ebből híradó ügyeletet folyamatosan egy fő látja el 24 órás

szolgálatváltásban. A híradó ügyeletes TÜRR rendszer segítségével riasztja a
gépjárműfecskendőre beosztott állományt.
3. A 2017. évben a tűzoltóságunk 2 db parancsnoki ellenőrző gyakorlaton és 4 db
begyakorló gyakorlaton, 8db helyismereti gyakorlaton vett részt az állomány. A
tűzoltóságunk részt vett az elsődleges műveleti körzetén megtartott hívatásos
tűzoltóság helyismereti, begyakorló, parancsnoki ellenőrző gyakorlatain, ezzel is
gyakorolva, erősítve a közös beavatkozások biztonságát és sikerességét.
A gyakorlatok minden esetben sikeresen zárultak. A gyakorlatokon a személyi
állomány a kapott feladatokat végrehajtotta, a gyakorlat során felmerült taktikai
megoldások az értékeléskor ki lett elemezve. A gyakorlatokon a szerparancsnok,
beavatkozó állomány munkája minden esetben megfelelő volt.
4. A 2017-es évben 13db ellenőrzés történt a tűzoltóságunkon.
Ellenőrzések megoszlása:- Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 6 db
- Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség: 4 db
- Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság: 2db
- Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Ellenőrzési Szolgálat Mobil Ellenőrzési Osztály: 1db
Az ellenőrzések során azonnali intézkedésre okot adó hiányosság nem merült fel.

IV. Műszaki szakterület feladatainak végrehajtása
1. A tűzoltóság folyamatosan 2db középkategóriájú Mercedes gépjárműfecskendőt tart
készenlétben (MB1222, MB1019). A gépjárműfecskendő málházatta megfelel a
jogszabályi előírásoknak.
A meglévő technikai eszközök az előírásoknak megfelelően felülvizsgálatra kerültek.
A tűzoltó laktanyát az Önkormányzati Tűzoltóság közösen használja a tűzoltó
egyesülettel, melyet folyamatosan korszerűsít.
A tűzoltó laktanya közüzemi szolgáltatásai közül a villanyt és a vízellátást az
Önkormányzat finanszírozta, ezzel is támogatva a tűzoltóságunkat.
A laktanya ingatlan állapota kielégítő.
Technikai értelemben a tűzoltóságunk el van látva a szükséges technikai eszközökkel,
így fizikai akadály nincsen a feladat ellátásnak.

Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Telefon/Fax: 06 66 386 130
2. A laktanyában működik vezetékes internet szolgáltatás, vezetékes telefon szolgáltatás
(06-66/386-130). Az informatikai rendszer zavartalan működése érdekében egy
aggregátort állítottunk készenlétbe.
A zavartalan informatikai rendszer működése érdekében egy mobil internet is
készenlétben van állítva a híradó ügyeleten.

V. Rendezvények
A 2017-es évben a tűzoltóság számos nem a tűzoltóság által rendezett rendezvényen
részt vett, a laktanyában több alkalommal tettek látogatást a helyi iskolák, óvodák
diákjai. A tűzoltóság részt vállal az iskolák diákjainak felkészítésében a
Katasztrófavédelem keretein belül megrendezésre kerülő versenyekre.
Tűzoltóságunk a működési területén megrendezésre került iskolai, óvodai, városi
rendezvényeken részt vett.

VI. Értékelés, célok
Az idei évre tervezett feladatokat és célokat szinte maradéktalanul sikerült
végrehajtanunk. Ennek ellenére folyamatosan szükség van fejlődésre és fejlesztésre,
aminek kidolgozása és végrehajtása folyamatosan zajlik, az aktualitások és változások
figyelembevételével. A tűzoltóság vezetői állománya és a beosztott főállású és
önkéntes állománya folyamatos képzésekkel, gyakorlatokkal kívánja biztosítani a
beavatkozás és a mindennapi tűzoltói tevékenység során a megfelelő szakmai
színvonal megtartását és emelését.
Az éves ellenőrzéseken az állomány fegyelmezettsége, hozzáállása megfelelő volt.

Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Telefon/Fax: 06 66 386 130

VII. 2017. évi gazdasági beszámoló az Önkormányzati Tűzoltóság
pénzfelhasználásáról
A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 2017. évi
működése során 36 466 732 Ft összegű bevételt realizált, melyből 28 363 419 Ft az
Önkormányzati Tűzoltóságokat megillető normatív állami támogatás, Gyomaendrőd
Város Önkormányzata 2 979 240 Ft összegű működési célú támogatást biztosított,
Magyar Államkincstáron keresztül lehívott rendkívüli támogatás 5 000 000 Ft, egyéb
bevétel 124 073 Ft. 2016 évről áthozott 664 342Ft támogatás maradvány bér-és járulék
költségre lett 2017. évben felhasználva.
A Köztestületnek az állami támogatás terhére a 2017. évi működése során 28 363 419
Ft kiadása merült fel, mely támogatásból a bérköltségre 17 952 133 Ft, a munkaadókat
terhelő járulékokra 2 974 684 Ft, beruházásra, felújításra 0 Ft-ot, a egyéb működési
kiadásra 6 477 998 Ft-ot fordított. Támogatás maradvány: 958 604 Ft.
A Köztestület 2017. évben meg tudta tartani a 11 fő tűzoltó állományi létszámát,
végrehajtotta a kötelezően előírt béremelést, s a könyvelési feladatokat 1 fő megbízás
keretében látja el.
2017. évi állami normatív támogatás mellett a települési önkormányzat támogatása
hozzájárult a stabil és biztonságos működési feltételek kialakításához.
Az elszámolásban kimutatott 6 477 998 Ft összegű dologi kiadás a laktanya rezsi
költségét, a gépjárművek és kisgépek üzemanyag költségét, szakmai eszközök
biztonságtechnikai ellenőrzésének költségeit, a tűzoltók biztonságát szolgáló ruházat
vásárlását foglalja magába, valamint a gépjárművek javításával, és műszaki
vizsgáztatásával kapcsolatos kiadásokat.
A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság személyi
állománya eddigi tevékenységét a jogszabályi keretek között, hivatástudatát szem előtt
tartva hajtotta végre.
A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság alapvető
rendeltetése az elsődleges műveleti körzetében élő lakosságának élet- és
vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra elemek
biztonságos működésének védelme, amely kiemelkedően fontos közbiztonsági feladat.
A komplex védekezés elősegíti a veszélyhelyzetek megelőzését.

Gyomaendrőd, 2018-05-14
Tisztelettel:
Toldi Balázs
Elnök

Omiliák Csaba
Tűzoltó parancsnok

2017. évi önkormányzati támogatás pénzügyi elszámolása:
2017. évben a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság részére
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 7.979.240 Ft összegű támogatást utalt át feladatai ellátásához.
Az átutalt támogatásból 2.979.240 Ft forrása önkormányzati saját bevétel, 5.000.000 Ft forrása
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása.
2017. évben az önkormányzati tűzoltóságokat fenntartó önkormányzatok számára rendkívüli
támogatás igénylésére biztosított az Állam lehetőséget. Az elnyert támogatás 5 millió Ft volt, mely
összeg 2017. augusztusában átutalásra került a Tűzoltóság részére.
A kapott támogatás elszámolását Önkormányzatunk 2018. január hónapjában küldte meg a MÁK
Békés Megyei Igazgatósága részére.
Az Önkormányzat és a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság között is
megtörtént a támogatás felhasználásának elszámolása. Az 5 millió Ft‐ot a támogatott szervezet a
dolgozók 2017. július és augusztus havi bruttó bérére, járulékaira, továbbá a munkavállalók részére
2017. évre nyújtott bérkiegészítésre fordította. Az elszámolás összesítő kimutatásokkal és kifizetést
igazoló bizonylatokkal került alátámasztásra.
2017. május 19‐én Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi
Önkormányzati Tűzoltóság támogatási szerződést kötött, melynek értelmében az Önkormányzat
hozzájárul a Tűzoltóság állami támogatással nem fedezett működési kiadásainak finanszírozásához.
Ezen támogatási szerződés alapján, illetve figyelembe véve a Belügyminisztérium 2017. június 19‐ei
támogatói döntését Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Önkormányzati Tűzoltóság részére
2.979.240 Ft összegű támogatást biztosított saját bevételei terhére.
A kapott önkormányzati támogatás felhasználásáról a szerződésben rögzítettek szerint a Tűzoltóság
2018. április 30. napjáig elkészítette beszámolóját.
A kapott támogatást a 2016. december, 2017. január, február, március, április, május, június és
december havi bérek járulékaira, továbbá 2017. évi jutalom és járulékai kifizetésére fordított a
Tűzoltóság.
A bérek járulékaira fordított támogatási összeg: 2.007.720 Ft, a 2017. évi jutalomra és járulékaira
fordított támogatási összeg: 971.520 Ft.
Az elszámolás melléklete egy összesítő
bankszámlakivonatok és egyéb bizonylatok.

Gyomaendrőd, 2018. május 17.
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. május 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Településüzemeltetési közfeladatok tanácsnoki felügyelete
Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) konkrétan
meghatározza a települési önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatait. Az Mötv. 13. § (1) bekezdése szerint a
helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok
különösen a településüzemeltetés. Ezen belül az előterjesztés tárgya szerint a köztemetők kialakítása és
fenntartása, a közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, továbbá a környezet-egészségügy (a
köztisztaság és települési környezet tisztaságának biztosítása) valamint a hulladékgazdálkodás.
A temetők fenntartására, továbbá a zöldterület gazdálkodásra az önkormányzat utasítást adott a 100%-osan
tulajdonában álló Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak és vele 10 évre
közszolgáltatási szerződést kötött. A feladat ellátás ellentételezésére az Európai Unió működéséről szóló szerződés
106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes
vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról
szóló 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3-10. o.) (a továbbiakban: ÁGÉSZ) hatálya szerint
történik, mert az Önkormányzat a Közszolgáltatót ténylegesen közszolgáltatási kötelezettségnek vetette alá, és e
kötelezettséget a konkrét műszaki tartalom szerint egyértelműen meghatározta. Az ellentételezés kiszámításának
alapjául szolgáló feltételeket tárgyilagos és átlátható módon előzetesen megállapította. Az e szerint megállapított
mértékű ellentételezés nem haladja meg a közszolgáltatási kötelezettségek végrehajtása során felmerülő költségek
egészben vagy részben való fedezéséhez szükséges mértéket, figyelemmel az érintett bevételekre és az ésszerű
nyereségre, valamint a kiválasztott Közszolgáltatónak nyújtott szükséges mértékű ellentételezés azon költségek
elemzése alapján került megállapításra, amelyek egy átlagos, jól vezetett és a szükséges eszközökkel megfelelően
felszerelt vállalkozásnál felmerülnének.
Az ÁGÉSZRE vonatkozó szigorú szabályok értelmében a közszolgáltató nemcsak beszámolási kötelezettséggel és
elszámolási kötelezettséggel tartozik a megbízó felé, hanem azzal együtt egyetemleges beszámolási
kötelezettséggel is a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda útján az Európai Unió felé.
Természetesen az EU jogrend betartása mellett kiemelkedő közérdek fűződik ahhoz is, hogy a közpénzek
hatékonyan kerüljenek felhasználásra, végső soron a meghatározott feladatok maradéktalanul kerüljenek
végrehajtásra.
Ennek a közérdek jogi, erkölcsi vonzatán túl komoly településpolitikai következményei is vannak, mivel a lakosság
közvetlenül szembesül a hétköznapjait érintő közszolgáltatások hiányosságaival, diszfunkcióival.
A szennyezett, vagy a sivár és ápolatlan közterületek, zöldfelületek, az elhanyagolt köztemetők, annak a
gazdátlanság érzetét keltő berendezései és környezete, a késve vagy rossz időpontban és gyenge minőségben
elvégzett közfeladatok annulálják az arra elköltött közpénzek indokoltságát és megkérdőjelezik annak
hatékonyságát.
Hasonló, és a struktúrája miatt még bonyolultabb is a helyzet a hulladékgazdálkodási közfeladatunk esetén, mivel a
szabályozók egy olyan közfeladat-ellátási szisztémát alakítottak ki, amelyben a közvetlen beavatkozásra kevesebb
eszköze van az önkormányzatnak. Mindez annak ismeretében, hogy a közfeladat megszervezése, teljes körűvé
tétele és annak szabályozása az önkormányzat feladata és felelőssége.
A sokszereplős és tényezős feladatellátás anomáliáinál közismert a szelektív és zöld hulladékgyűjtés és elhelyezés,
valamint az üdülőterületi kommunális hulladékgyűjtés belső ellentmondásai. Ha ehhez hozzáadjuk a feladat ellátását
közvetlenül végző önkormányzati társaságok vezetési nehézségeit, szervezési és koordinációs hiányosságait, akkor
az komolyan felveti a tulajdonosi irányítás mellett egy szorosabb személyes felügyelet igényét.
Az önkormányzat előtt álló fejlesztési programok mellett egyre kevesebb idő és energia jut a településüzemeltetési
közfeladatok tisztségviselők általi figyelemmel kísérésére, ezért javaslom annak tanácsnoki felügyelet alá
helyezését.
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Az Mötv. 34. § lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület a polgármesternek vagy bármely önkormányzati
képviselőnek a javaslatára az önkormányzati képviselők közül tanácsnokokat választhat. A tanácsnok felügyeli a
képviselő-testület által meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátását.
Az Mötv. 35. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a
bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg.
Önkormányzatunk Szervezeti és Működési Szabályzata jelenleg nem ismeri a tanácsnoki megbízatást ezért annak
módosításával vezethető be a tanácsnoki rendszer. A képviselők tiszteletdíját szabályozó önkormányzati rendelet
szintén nem tartalmaz szabályokat a tanácsnok díjazására. Mivel az önkormányzati rendelet több, mint 20 éves és
már elavult szabályokat is tartalmaz, ezért egy új rendelet alkotásával rendezhető a kérdés. Az új rendeletben a
tanácsnoknak a bizottság elnökével azonos mértékű tiszteletdíjat határozzon meg a megnövekvő feladat
elismerésére.
Javaslom, hogy az újraalkotott rendelet a tanácsnok részére havi 30.000.- forint tiszteletdíjat állapítson meg. Ez éves
szinten bruttó 423.180.- forint költséget jelent. 2018-ban az 5 hónapra eső költség 176.325.- forint.
Tisztelt Képviselő-testület!
A fent leírtak alapján a következő döntési javaslatokat terjesztem elő:
1) Határozza el a Képviselő-testület, hogy a jelenlegi önkormányzati választási ciklus idejére a köztemetők
üzemeltetési, a zöldterület fenntartási és kezelési, továbbá a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását (a
továbbiakban együtt: településüzemeltetési közfeladatok) tanácsnoki felügyelet alá helyezi.
2) A Képviselő-testület módosítsa a Szervezeti és Működési Szabályzatát és alkosson új rendeletet a képviselők
tiszteletdíjáról.
3) A Képviselő-testület indítványomra válassza meg Béres János önkormányzati képviselőt a településüzemeltetési
közfeladatok tanácsnokának 2018. július 1-től a 2019-ik évi általános önkormányzati választások napjáig.
Hatásvizsgálatok:
1) a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.)
önkormányzati rendelet módosításához
1.2. A rendelet alkotásának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet pozitív társadalmi hatása,
hogy várhatóan hatékonyabbá teszi a közpénzek felhasználásával szervezett településüzemeltetési feladatokat,
szorosabb felügyeleti kapcsolatot hoz létre a tulajdonos megrendelő és a közsolgáltatást végző szervezet között.
2. A rendelet alkotásának környezeti és egészségügyi következményei: A szervezetten és a közcélt maximálisan
kielégítő közszolgáltatás olyan környzeti állapotot teremt, amely pozitívan hat a lakosság fizikális és mentális
közállapotára.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletben szabályozottak a felügyeleti oldalról kevésbé
generálnak adminisztratív terheket, azonban kikényszeríti a szolgáltatói oldalról azokat az adatszolgáltatásokat,
amelyek a szolgáltatás hatékonyságának mérését, ellenőrzését teszik lehetővé.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az
önkormányzati norma megalkotása alapfeltétele az új felügyeleti szint bevezetésének.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A megalkotásra
kerülő rendelet többletfeladatot, többletkiadást nem eredményez, mivel az abban szabályozott üzemszerű
tevékenységet a már meglévő szervezetben alkalmazott munkaerő végzi, amelynek költségeit az éves
költségvetések tartalmazzák.
Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az indokolásban a jogszabály
előkészítőjének feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása,
amelyek a szabályozást szükségesség teszik. Az indokolásban ismertetni kell a jogi szabályozás várható
hatását is.
A közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló 15/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezet
Általános indokolása
Általános társadalmi elvárás, hogy az önkormányzat a hatékonyan szervezze meg a helyi közszolgáltatásokat,
gondoskodjon a közpénzek célszerinti és átlátható felhasználásáról, a kötelező önkormányzati feladatok
maradéktalan elvégzéséről.
Részletes indokolása
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Az 1. § indokolása:
Egy új alcímben rendelkezik a tanácsnoki megbízatás létrehozásáról, a tanácsnoki megbízatás megszűnésének
eseteiről, a tanácsnok feladatairól és működésével kapcsolatos egyéb szabályokról.
Az 2. § indokolása:
Beiktatja a tanácsnok részletes feladatait meghatározó mellékletet.
A 3. § indokolása:
Rendelkezik a rendelet hatályba lépésének napjáról.
2) az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök és tag, továbbá a tanácsnok tiszteletdíjáról szóló ../2018.
(..) önkormányzati rendelethez
1.2. A rendelet alkotásának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet társadalmi hatása,
hogy elismeri a közmegbízatást végzők erkölcsi elismerése mellett, azok anyagi javadlamazását is. A szerény
mértékű tiszteletdíj növekmény minimális költsévetési kiaádsi többletet eredményez.
2. A rendelet alkotásának környezeti és egészségügyi következményei: nincsenek.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletben szabályozottaknak minimális adminisztratív
hatásai vannak.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A
képviselők, bizottsági tagok részére tiszteletdíj megállapítható. Annak elmaradásának nincsenek következményei,
azonban szabályozás nélkül az nem állapítható meg és nem fizethető ki.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A megalkotásra
kerülő rendelet többletfeladatot, többletkiadást nem eredményez, mivel az abban szabályozott üzemszerű
tevékenységet a már meglévő szervezetben alkalmazott munkaerő végzi, amelynek költségeit az éves
költségvetések tartalmazzák.
Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az indokolásban a jogszabály
előkészítőjének feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása,
amelyek a szabályozást szükségesség teszik. Az indokolásban ismertetni kell a jogi szabályozás várható
hatását is.
az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök és tag, továbbá a tanácsnok tiszteletdíjáról szóló ../2018. (..)
önkormányzati rendelethez
Általános indokolása
Törvény felhatalmazása laapján az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök és tag, továbbá a tanácsnok részére
tiszteletdíj állapítható meg, ha az nem veszélyezteti az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
Önkormányzatunk gazdálkodása stabil, a közvélemény által is elfogadott szerény mértékű tiszteletdíj
megállapítására a fedezet rendelkezésre áll.
Részletes indokolása
Az 1. § indokolása:
Meghatározza a képviselői alapdíjat és az egyes megbízatásokhoz kapcsolódó pótdíj mértékét.
A 2. § indokolása:
Rendelkezik a rendelet hatályba lépésének napjáról és gondoskodik a korábbi hasonló tárgyú önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"Településüzemeltetési közfeladatok tanácsnoki felügyelete - döntés a bevezetésről "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Tulajdonosi irányítás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a következő tartalmú döntés meghozatalát:
"Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztemetők üzemeltetési, a zöldterület fenntartási és
kezelési, továbbá a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását (a továbbiakban együtt: településüzemeltetési
közfeladatok) tanácsnoki felügyelet alá helyezi. A tanácsnoki megbízatás rendezésére módosítani kívánja a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét és új rendeletet alkot a képviselők tiszteletdíjáról."
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Településüzemeltetési közfeladatok tanácsnoki felügyelete - SZMSZ módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a következő tartalmú döntés meghozatalát:
"Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2018. (..) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban. Ör.) a következő 15/A.
alcímmel egészül ki:
„15/A. A tanácsnok
28/A. § (1) A Képviselő-testület a képviselők közül a 9. mellékletben meghatározott önkormányzati közfeladatok
felügyeletének ellátására önkormányzati településüzemeltetési közfeladatok tanácsnokot választ.
(2) A tanácsnok megbízatása megszűnik:
a) képviselői mandátuma megszűnésével,
b) határozott időre történő választás esetén a határozott idő elteltével,
c) meghatározott feladat ellátására történő választás esetén feladatának elvégzésével és az erről szóló jelentésnek
a Képviselő-testület által történő elfogadásával,
d) felmentéssel vagy
e) lemondással.
(3) A tanácsnok köteles feladatai ellátása során együttműködni a polgármesterrel és a bizottságokkal.
28/B. § (1) A tanácsnok feladatai operatív ellátására az önkormányzati hivatalban infokommunikációs eszközökkel
ellátott, tárgyalásra alkalmas hivatali helyiséget vehet igénybe.
(2) A tanácsnok működésével kapcsolatos ügyviteli feladatokat a 34. § (5) bekezdés f) pontja szerinti Hivatali
szervezeti egység látja el.
(3) A tanácsnok működéséhez a feltételeket az önkormányzati hivatal költségvetési előirányzatában kell biztosítani.”
2. § Az Ör. az 1. melléklet szerint a következő 9. melléklettel egészül ki.
3. § Ez a rendelet 2018. július 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a …/2018. (..) önkormányzati rendelethez
[9. melléklet a 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelethez]
Az önkormányzati településüzemeltetési közfeladatok tanácsnokának feladatai
1. A tanácsnok általános feladata és felelőssége
1.1. A tanácsnok köteles a hatályos jogszabályoknak és a Képviselő-testületi rendeleteknek megfelelően végezni a
feladatkörébe tartozó munkáját, amelyek ellátásáért felelős.
2. A tanácsnok részletes feladatköre

50

2.1. A polgármesterrel együttműködve felügyeli a lakosságot érintő önkormányzati településüzemeltetési, különösen
a zöldterület gazdálkodási közfeladatok ellátását.
2.2. Figyelemmel kíséri az önkormányzat városgazdálkodási, városüzemeltetési feladatainak előkészítését és
végrehajtását. Az önkormányzati feladatok összehangolása érdekében közreműködik a szükséges egyeztetések
lefolytatásában.
2.3. Feladatai ellátása során együttműködik a polgármesterrel, a bizottságokkal, továbbá a feladatok
végrehajtásában részt vevő önkormányzati szervek vezetőitől tájékoztatást kérhet.
2.4. Kapcsolatot tart a településbiztonsági és környezetvédelmi tevékenységben közreműködő civil szervezetekkel.
2.5. A tevékenységéről évente beszámol a Képviselő-testületnek.
2.6. Figyelemmel kíséri a hulladékgazdálkodási koncepcióban és a végrehajtására irányuló hulladékgazdálkodási
tervben, továbbá a zöldterület gazdálkodási irányokat kitűző önkormányzati normákban meghatározott feladatok
végrehajtását és véleményezi ezen feladatok végrehajtásáról szóló szakmai beszámolókat.
2.7. Véleményezi a közterületek rendjével, a temetőkkel és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos Képviselőtestületi rendelettervezeteket.
2.8. Véleményezi a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közszolgáltatási szerződés és
szerződés módosítás tervezeteit, a közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról szóló, továbbá a számviteli
beszámolót és a tevékenységével összefüggő egyéb Képviselő-testületi előterjesztéseket.
2.9. Véleményezi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés-tervezetet, a szerződésmódosítási
javaslatokat, a közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról szóló, továbbá a hulladékszállítási közszolgáltatásban
alvállalkozóként közreműködő Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. számvitelei beszámolóit és
a tevékenységével összefüggő egyéb Képviselő-testületi előterjesztéseket.
2.10. Véleményezi a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Gyomaközszolg
Kommunális
Közszolgáltató
Nonprofit
Kft.
(továbbiakban
együtt:
közszolgáltató)
ügyvezetője
teljesítménykövetelményének és prémium feltételeinek alapját képező kiemelt célokat.
2.11. Kapcsolatot tart a közszolgáltató felügyelő-bizottságának vezetőjével és javaslatot tehet egyes közszolgáltatási
részfeladattal kapcsolatos negatív jelenségek és kedvezőtlen pénzügyi folyamatok megvizsgálására.
2.12. Javasolja a polgármesternek a közszolgáltató ügyvezetőjének tisztségviselői beszámoltatását, melyen maga is
részt vesz.
2.13. Kezdeményezheti a közszolgáltató közgyűlésénél a közszolgáltató soron kívüli beszámoltatását a
közszolgáltatási feladat végrehajtásáról, a közszolgáltató időarányos mérlegéről."
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Településüzemeltetési közfeladatok tanácsnoki felügyelete - tiszteletdíj rendelet alkotása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a következő tartalmú döntés meghozatalát:
"Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2018. (..) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök és tag, továbbá a tanácsnok tiszteletdíjáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíjra jogosult, mely alapdíjból és pótdíjból áll.
(2) Az önkormányzati képviselő havi alapdíja 38.000 forint.
(3) Ha az önkormányzati képviselő valamely bizottságnak tagja, az alapdíjon felül - több bizottsági tagság esetén is havi 17.100 forint pótdíj illeti meg.
(4) A bizottság elnökét az alapdíjon felül - több tisztség és bizottsági tagság esetén is - havi 29.500 forint pótdíj illeti
meg.
(5) A tanácsnokot az alapdíjon és a pótdíjon felül havi 30.000 forint tanácsnoki díj illeti meg.
(6) A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja havi 17.100 forint.
(7) Az önkormányzati képviselő alapdíja az önkormányzati képviselői mandátumának keletkezésétől megszűnéséig,
a tanácsnok továbbá az önkormányzati képviselő bizottsági elnöki és tagsági pótdíja, továbbá a nem képviselő
bizottsági tagok tiszteletdíja a megbízatás keletkezésétől annak megszűnéséig jár.
2. § (1) Ez a rendelet 2018. július 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, az önkormányzati képviselők
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tiszteletdíjáról és a tisztségviselők költségtérítéséről szóló 5/1995. (III. 2.) önkormányzati rendelet."
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"Településüzemeltetési közfeladatok tanácsnoki felügyelete - Béres János tanácsnokká választása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Választás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, titkos
szavazással dönt.
A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a következő tartalmú döntés meghozatalát:
"Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester indítványára Béres János
önkormányzati képviselőt településüzemeltetési közfeladatok tanácsnokának választja meg 2018. július 1-től a 2019ik évi általános önkormányzati választások napjáig."
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. május 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi
üzleti terve
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. Taggyűlése az április 16.-i ülésén úgy határozott, hogy
nem fogadja el a Társaság 2018. évi üzleti tervét, és az kiegészített adatokkal május hónapban kerüljön újra
megtárgyalásra.
A Társaság Taggyűlése május 8.-án megtárgyalta a 2018. évi üzleti tervet és elfogadta azt. Továbbá a Taggyűlés
egyetértett azzal, hogy a Társaság a Dareh Bázis Zrt. hulladékgyűjtés, - szállítási felhívása közbeszerzési eljárásra
az ajánlatkérésben maximálisan megjelölhető 2,1 Ft/liter szolgáltatási díjra tegyen ajánlatot.
A 2018. évi üzleti terv 2,1 Ft/liter szolgáltatási díj számításával készült. A Társaság a 2018. év i tevékenységét a
nem közszolgáltatás esetében -2.514 ezer Ft, míg a közszolgáltatás esetében 6.217 ezer Ft eredménnyel tervezte
meg. Az üzleti terv az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"A 2018. évi üzleti terv"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Taggyűlésnek a Társaság 2018. évi
üzleti tervére vonatkozó 8/2018(V.8.) számú határozatát.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. május 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Zöldpark Kft. beszámolója 2017. évi közszolgáltatói tevékenységéről
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2017. január 27-én közszolgáltatási
szerződést kötött a közparkok és egyéb közterületek fenntartásával, zöldterület kezelésével, a köztemetők
fenntartásával és üzemeltetési feladatai ellátásával, sportlétesítmények üzemeltetési valamint az önkormányzati
hivatal takarítási feladataival kapcsolatos közfeladatok ellátására.
A szerződés 4.5. pontja értelmében a Közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes
pénzügyi és szakmai beszámolót készíteni és azt a tárgyévet követő év május 31-ig az Önkormányzatnak
benyújtani.
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elkészítette beszámolóját és kéri a Képviselőtestülettől annak elfogadását.
Az Önkormányzat a 2017. évi közszolgáltatói feladatok ellátására 37.560.000 Ft-ot biztosított a Zöldpark Kft. részére.
A Kft. által kimutatott, közszolgáltatói feladatokhoz kapcsolódó költség összege: 44.445.990 Ft, a realizálódott
bevétel összege: 6.917.765 Ft, az ésszerű nyereség (sajáttőke-rész*Európai Bizottság által közzétett 100
bázispontos felárral növelt releváns swapkamatláb) összege: 31.059 Ft. Ezen adatok alapján 2017. évben az
Önkormányzat 716 Ft-tal kompenzálta túl a Kft. által ellátott közszolgáltatói feladatokat.
A túlkompenzáció összege a 2018. évi időszakra fizetendő támogatás összegéből kerül levonásra a Közszolgáltatási
szerződés 6.1.4. pontja rendelkezéseinek megfelelően.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"2017. évi közszolgáltatói beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közszolgáltatás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2017. évi
közszolgáltatói tevékenységérő szóló beszámolóját elfogadja. A feladat ellátása során keletkezett 716 Ft összegű
túlkompenzáció a 2018. évre fizetendő támogatás összegéből kerül levonásra.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. május 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Önkormányzati tulajdonban lévő Kft-k Felügyelőbizottságainak
beszámolója 2017. évi tevékenységükről
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete I. félévi munkaprogramja alapján az önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottságainak elnökei elkészítették a felügyelőbizottságok 2017. évi
tevékenységéről szóló beszámolójukat.
Kimutatás
azon önkormányzati gazdasági társaságokról, ahol felügyelőbizottság működik
Megnevezés
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
Gyomaszolg Ipari Park Kft.
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit
Kft.
Gyomaendrődi Földkezelő Kft.

Székhely
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

A beszámolók az előterjesztés mellékletét képezik.
A felügyelőbizottság működése.
(1) A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket
megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.
(2) A felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető
tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját,
pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
(3) A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. A létesítő okirat ennél alacsonyabb
határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslatok elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának beszámolója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
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(5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.) Felügyelőbizottságának 2017. évi feladatteljesítésről szóló beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Gyomaszolg Ipari Park Kft. Felügyelőbizottságának beszámolója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. (5500
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.) Felügyelőbizottságának 2017. évi feladatteljesítésről szóló beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának beszámolója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
(5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.) Felügyelőbizottságának 2017. évi feladatteljesítésről szóló beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"Gyomaközszolg Kft. Felügyelőbizottságának beszámolója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaközszolg Kommunális
Közszolgáltató Nonprofit Kft. (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.) Felügyelőbizottságának 2017. évi
feladatteljesítésről szóló beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
5. döntési javaslat
"Gyomaendrődi Földkezelő Kft. Felügyelőbizottságának beszámolója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. (5500
Gyomaendrőd, Selyem út 124.) Felügyelőbizottságának 2017. évi feladatteljesítésről szóló beszámolóját.
Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
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2017 év. Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. munkája

A Felügyelő Bizottsága figyelemmel követte a fürdő működését, gazdasági
helyzetét eleget téve a Gyomaendrőd Város Képviselő‐testülete
313/2016.(VI.29.) Gye.Kt. határozatának, hogy a 2017‐es gazdasági évet ne
negatív eredménnyel zárja az NKft.
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a 2017.
évben 5 bizottsági ülést tartott, melyen a FB. tagok megjelentek és
határozatképesek voltak. A negyedévenkénti gazdasági tevékenység
beszámolóit megvitatták, elfogadták.
Az ülések alkalmával folyamatosan tárgyaltak a fürdő lehetséges
fejlesztéseiről, felújításairól./ Csúszda, parkoló, kemping, gyógyászat komplex
kezelés lehozatala / .
Az Ügyvezető minden ülés alkalmával beszámolt az NKft. anyagi helyzetéről,
bevételeiről, kiadásairól, esetleges tervekről, programokról, akciókról melyet
a Felügyelő Bizottság tudomásul vett, elfogadott. Az akciók eredményességét
is megtárgyalták. A bérlők felé bérleti díj emelés lehetősét megvizsgálva 10
%‐os emelést fogadott el a Felügyelő Bizottság.
A fürdő bevételének növelése érdekében, elfogadta a Felügyelő Bizottság a
helyi lakosok jegyár csökkentését 2017. február 1‐vel , ezzel támogatva a
lakosság egészségmegőrzését.
A júniusban megemelt belépőjegyár elfogadása előtt az ügyvezetővel
egyeztetve a környező fürdők jegyárait figyelembe véve döntöttek az
érvényes árakról.
A fürdő Felügyelő Bizottságának elnöke rendszeresen látogatta a fürdőt, és a
vélt hiányosságokat, és a hozzá eljutott esetleges sérelmeket egyeztette az
társaság ügyvezetőjével. A hiányosságok kijavításáról bizonyosságot is nyert
rendszeresen.
Tagok: Poharelec László‐ elnök
Papp István
Márjalaki József

I./2017(01.25.) Felügyelő Bizottsági ülés
Jelen voltak:
1. Márjalaki József Felügyelő Bizottsági tag
2. Poharelec László Felügyelő Bizottsági elnök
3. Papp István Felügyelő Bizottsági tag
4. Toldi Balázs polgármester
5. Dr. Fodor András ügyvéd
6. Gera Krisztián ügyvezető
7. Martinákné Oláh Etelka könyvelő
8. Fülöpné Fábián Angéla‐ jegyzőkönyv vezető
Napirendi pont:
1. 2016. évi, és IV. negyed évi beszámoló
2. 2017. évi bérleti díj változások
3. Egyéb bejelentések
I./2017(01.25.) Felügyelő Bizottsági ülés határozata
A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadta a2016.év IV. névi beszámolót.
A Felügyelő Bizottság kéri az ügyvezetőt, hogy a 2017 évi márciusi Testületi
Ülésre a Kft. Rövidlejáratú kötelezettségivel kapcsolatos elképzeléseit
terjessze elő.
A fürdő Felügyelő Bizottsága egyhangúan elfogadta a 10%‐os bérleti díj
emelést a bérlők felé.
A Felügyelő Bizottság elfogadta az átlagos 30 %‐os helyi lakos jegyár
csökkenést 2017. febr.1.‐től.

II./2017(04.07.) Felügyelő Bizottsági ülés
Jelen vannak:
1. Márjalaki József Felügyelő Bizottsági tag
2. Poharelec László Felügyelő Bizottsági elnök
3. Papp István Felügyelő Bizottsági tag
4. Toldi Balázs polgármester
5. Dr. Fodor András ügyvéd
6. Uhrin Anna jegyző
7. Gera Krisztián ügyvezető
8. Fülöpné Fábián Angéla‐ jegyzőkönyv vezető

Napirendi pont:
1. 2016. évi Mérleg és Eredmény‐kimutatásának elfogadása
2. 2017. évi Üzleti Terv elfogadása
3. Egyéb bejelentések
II./2017(04.07.) Felügyelő Bizottságának határozata
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megismerte
és elfogadta a Kft. 2016.évi Beszámolóját Mérlegét, Eredmény‐kimutatását,
egyúttal megadja a felmentvényt az Ügyvezetőnek a 2016 évre. Egyhangúan
javasolja a Képviselő Testületnek azok elfogadását.
A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Liget Fürdő
2017. évi Üzleti Tervét.
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága az ügyvezető
előterjesztését elfogadva javasolja a T. Képviselő Testület felé, hogy a Fürdő
15 millió Ft‐os hitel visszafizetésével kapcsolatosan , a fürdő 5 éven keresztül
évente 3 M Ft‐ot fizessen vissza, melyet a Tulajdonos a fürdő fejlesztésére,
üzembiztos működéshez szükséges feltételek biztosítására fordít.

III./2017(05.11.) Felügyelő Bizottságának ülése
Jelen voltak:
1. Poharelec László Felügyelő Bizottsági elnök
2. Marjalaki József Felügyelő Bizottsági tag
3. Papp István Felügyelő Bizottsági tag
4. Toldi Balázs polgármester
5. Dr. Fodor András ügyvéd
6. Gera Krisztián ügyvezető
8. Fülöpné Fábián Angéla‐ jegyzőkönyv vezető
Napirendi pont:
1. 2017. évi I. negyedévi beszámoló
2. Jegyár emelés
3. Egyéb bejelentések
III./2017(05.11.)Felügyelő Bizottságának határozata

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megismerte
és elfogadta a Kft. 2017.évi I. negyedévi Beszámolóját.

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága megismerte
és elfogadta a javaslatot 2017. június 1.‐től érvényes jegyár emelésre.

IV./2017(08.24.) Felügyelő Bizottságának ülése
Jelen voltak:
Poharelec László Felügyelő Bizottsági elnök,
Márjalaki József Felügyelő Bizottsági tag,
Papp István Felügyelő Bizottsági tag,
Gera Krisztián Liget Fürdő Kft. ügyvezetője,
Toldi Balázs polgármester,
Martinákné Oláh Etelka könyvelő,
Jakucs Mária jegyzőkönyvvezető
Napirendi pont:
1. 2017. évi II. negyedévi beszámoló
2. Egyéb bejelentések
Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadta a
társaság 2017. I. félévi gazdasági tevékenységéről szóló beszámolót.
Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja
Gyomaendrőd Város Képviselő‐testületének, hogy a Liget Fürdő
árbevételének, a színvonalnak a növelése, valamint a vendégmegtartás
érdekében a fürdő fejlesztés keretén belül kerüljön sor a csúszda
megépítésére.
Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja
Gyomaendrőd Város Képviselő‐testületének, hogy a Liget Fürdő kültéri
gyógymedencéjének felújítása még 2017‐ben történjen meg.
Felkéri az ügyvezetőt, hogy az erre vonatkozó kérelmét, a beruházás részletes
költségvetését terjessze be a Képviselő‐testület szeptemberi ülésére.

V./2017(XI.30.) Felügyelő Bizottságának ülése

Jelen voltak:

Poharelec László Felügyelő Bizottsági elnök,
Márjalaki József Felügyelő Bizottsági tag,
Papp István Felügyelő Bizottsági tag,
Gera Krisztián Liget Fürdő Kft. ügyvezetője,
Toldi Balázs polgármester,
Dr. Fodor András ügyvéd,
Martinákné Oláh Etelka könyvelő,
Fülöpné Fábián Angéla jegyzőkönyvvezető

Napirendi pontok:
1. 2017. évi III. negyedévi beszámoló
2. Egyéb bejelentések
V./2017(XI.30.) Felügyelő Bizottságának határozata
Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a
társaság 2017. III. negyedévi gazdasági tevékenységéről szóló beszámolót.
Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága
egyhangúan javasolja a Képviselő Testület felé a Liget Fürdő Ügyvezetője
bérének bruttó 50000.‐Ft‐tos emelését.
Gyomaendrőd, 2018. május 16.

Poharelec László s.k.
Felügyelő Bizottság elnöke

T6rgy: Gyomaend16di

Foldkezel6

Kft 2017.

6vi

fe

ltigye

lci b

izottsdg

i

beszdmol6ja

Tisztelt K6pvisel6 TestUlet!

A

Gyomaendr6di Foldkezel6

Kft

felrigyelcibizottsdgdnak elnokek6nt

az

aliibbiakr6l kivdnom onoket tdj6koztatni:

a

A ceg feltigyel6bizotts6ga feladatdt a 201.7-es 6vben is t6rit6s nelkril, pro
bono ldtta el. Ez alatt negyed6vente tartott a bizottsdg Ul6seket, valamint
elnokekent folyamatosan tartottam a kapcsolatot a tdrsasdg Ugyvezet6j6vel.
Ennek az idSszaknak a legfontosabb k6rd6se az a tulajdonos Sltal

ny(jtott

6

milli6 forintos hitel volt, melynek felvetel6t a feltigyel6bizottsdg is
t5mogatta es a likviditds biztositdsdra volt hivatott. Ennek oka, hogy a
ndvenytermeszt6s koltsegeit kozel egy 6ven keresztrjl kell finansziroznia

c6gnek, valamint

a

t6mogatdsok

is egy nem meghatdrozhat6 f6l

a

6ves

intervallumon beli.il 6rkeznek. Erre p6lda a 201-7-es tiv, ahol az erre az 6vre

i6ro 6.371eFt tdmogatdsb6l csak 3.154eFt 6rkezett meg december 31-ig. A
felugyel6bizottsdg a ceg Srbev6tel6nek alakulSsdt 6s az rizleti tervet ldtva
meg van 16la gy5z6dve, hogy a 2018-as 6vben ez a kolcson visszafizet6sre is
kerti l.

A

dltal haszndlt term6foldek tulajdonosa Gyomaendr6d Vdros
0nkormdnyzata. A term6foldek berbeaddsdb6l szdrmaz6 berleti dfj
ad6mentes jovedelemnek szdm[t. Ennek okdn a feliigyel6bizottsdg az
tdrsasdg

rlgyvezet6vel egyet6rt6sben arra torekedett, hogy ne a c6g eredmenye n6jon

melyet ad6 kotelezetts69ek terhelnek, hanem fizesse azt meg b6rleti dijk6nt

az onkorm6nyzat fele. lgV
csupdn

a tdrsasdg ad6zott eredmenye
55 eFt ellenbeln az onkormdnyzat fel6 fizetett ad6mentes fold b6rleti

dii 3.537eFt.

^

201.7-es 6vben

Osszegezve a c6g gazddlkoddsa kiegyens0lyozott, m6rs6kelt kockdzat mellett

nagyobb bev6telt jelent az cinkormdnyzatnak mintha piaci alapon b6rbe adnd

tertileteit. Az 6rbev6tel dinamikusan novekszik, 6s a 2018-at kovetci 6vben
mdr ktils6 forrds n6lktil is finanszirozni tudja eg6sz 6ves rdfordit6sait. A c6g
gazddlkoddsiS6rt a felUgyel6bizottsdg is bdtran felel6s6get tud v6llalni.

Gyomaend16d, 2018. 05. 16.

r]

I
dgi elnok

au

13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. május 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Gyomaendrődi Ipari Park területén lévő ingatlanok értékesítése
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A közelmúltban jelentős költségvetésű kertészeti beruházás tervezetével kereste meg Önkormányzatunkat egy
Budapesti székhelyű cég. Beruházásuk alapvetően üvegházas technológiával előállított zöldségtermelésre épül, de
az üvegházak fűtése során keletkező többlet hő segítségével villamos energiatermelés is folyna. A beruházó cég
szabad ipari parki területek és további szabad területek felkutatásában kért segítséget Önkormányzatunktól.
A beruházásuk megvalósításához szükséges földterületek felmérése kapcsán már több személyes egyeztetés is
történt, melyek során már a helyszínen is bemutatásra került az Önkormányzatunk és a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
tulajdonában álló fejlesztési célra rendelkezésre álló Ipari Parki területek.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának az ipari park létrehozásával az volt a célja, hogy a településen területet
biztosítson a helyi vállalkozások, és természetesen más befektetők része a tevékenységük, valamint a fejlesztési
elképzeléseik megvalósítására. A város számára ez fontos, hiszen így munkahelyteremtés valósul meg. Az ipari
park létrejöttét követően több vállalkozás kezdett fejlesztésbe és jelenleg is végzi a tevékenységét. Az ipari park
területén van még szabad terület, amely értékesíthető fejlesztési céllal. Az elmúlt 5-10 évben minimális volt az
érdeklődés a befektetők részéről. Ezért fontos, hogy a szabad területek értékesítése fejlesztési céllal, lehetőleg
munkahelyteremtéssel valósuljon meg. A szabadterületek értékesítése során a megfelelő garanciák kikötésével
biztosítani lehet a fent említett célok elérését.
Tekintettel a befektetői érdeklődésre Gyomaendrőd Város Önkormányzata úgy döntött a 2017. februári ülésén
[105/2017.(II.23.) Gye. Kt. határozat], hogy az ipari park területén lévő 3741/40 hrsz.-ú 3,0746 ha területű, kivett,
udvar és út megnevezésű; 3741/52 hrsz.-ú 11,4200 ha területű, kivett, építési terület és árok megnevezésű
ingatlanokat nyílt pályázati eljárásban értékesíti.
Az önkormányzat kataszteri nyilvántartásában a 3741/40 és a 3741/52 hrsz.-ú ingatlanok az üzleti vagyon részét
képezik, melyek forgalomképesek.
A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján az ingatlanokra az „Gk”
jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezet előírásai vonatkoznak.
A területen új építés esetén mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, az
épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, kereskedelmi, szolgáltató,
vendéglátó, szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási és egyéb irodaépület, sportépítmény, parkolóház,
üzemanyagtöltő, hulladékgyűjtő udvar helyezhető el.
Az ipari park területén lévő fejlesztési céllal értékesíthető 3741/40 és 3741/52 hrsz.-ú ingatlanokról független
szakértői véleményt kértünk. 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 készítését követően 2018. éven a 3741/52 hrsz.-ú ingatlan területéből a 3741/38 és 3741/52
hrsz.-ú földrészletek telekhatár-rendezése során 5083 m2 területet értékesítésre került. Ennek megfelelően a
3741/52 hrsz.-ú ingatlan területe 10 ha 9117 m2-re változott. Az értékbecslés alapján a 3741/40 és 3741/52 hrsz.-ú
ingatlanok becsült forgalmi értéke (109117 m2 + 30746 m2 x 555 Ft/m2 = 77.623.965,- Ft, kerekítve: 77.624.000,-Ft)
kerekítve 77.624.000,-Ft.
Az ingatlanok értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés k) pontja
alapján forgalmi adó köteles.
A Nemzeti Vagyon Törvény 13. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon
tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon
tulajdonjogát átruházni – ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján, az összességében
legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.
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Az értékhatárt a hatályos központi költségvetési törvény határozza meg, amely 2018. évben 25 millió forint egyedi
bruttó forgalmi érték.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 10/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) 10. §(2) bekezdés a)
pontja alapján az önkormányzati vagyon elidegenítése nettó 5 millió forgalmi értéket meghaladóan kizárólag
nyilvános versenytárgyalás útján a legjobb ajánlatot tevő részére történhet.
A 2011. évi CXCVI. nemzeti vagyonról szóló törvény 14. §-a alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan
értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Ezen jogosultság az
államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló
elővásárlási jogát megelőzően illeti meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Pályázati felhívás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról
és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2018. (II. 27.) önkormányzati
rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja alapján - nyílt pályázati eljárásban értékesíteni kívánja a Gyomaendrőd, Ipari
Park területén lévő 3741/40 hrsz.-ú 3,0746 ha területű, kivett, udvar és út megnevezésű és a 3741/52 hrsz.-ú
10,9117 ha területű, kivett, építési terület és árok megnevezésű ingatlanokat fejlesztési beruházási céllal az alábbi
"Pályázati kiírás" feltételei szerint:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
a Gyomaendrőd, Ipari Park területén lévő 3741/40 hrsz.-ú 3,0746 ha területű, kivett, udvar és út megnevezésű
és a 3741/52 hrsz.-ú 10,9117 ha területű, kivett, építési terület és árok megnevezésű ingatlanokat egyfordulós
nyilvános értékesítésre
I. Pályázati Felhívást 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
II. A pályázat célja, jellege:
A Gyomaendrőd Ipari Park területén lévő 3741/40 hrsz.-ú 3,0746 ha területű, kivett, udvar és út megnevezésű;
3741/52 hrsz.-ú 10,9117 ha területű, kivett, építési terület és árok megnevezésű ingatlanok értékesítése fejlesztési
beruházás megvalósítása érdekében.
1. Természetes személy,

III. A pályázati eljárásban részt vehet:
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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 ingatlan
tulajdonjogát megszerezheti. Magánszemélyek a személyi okmányaikkal igazolhatják magukat. Cégek esetében az
aláírásra jogosult, vagy érvényes meghatalmazással rendelkező vehet részt a pályázati eljárásban. 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 kell igazolni.
A pályázati eljárásban kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az
előleg letétbe helyezésre került.
4. A pályázónak be kell mutatni, 30 napnál nem régebbi igazolást, mely szerint nincs lejárt köztartozása az alábbi
szervek felé:
1.

Nemzeti Adó és Vámhivatal.

Az igazolás típusa: nemleges adóigazolás,
A nemleges adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az igazolás kiállításának napján vagy az igazolás iránti
kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra vagy
visszatartásra átadott köztartozása nincs. Nemleges adóigazolás kiadására kizárólag akkor van mód, ha az adózó a
tartozás megállapítását befolyásoló egyéb adókötelezettségeinek (pl. bevallási kötelezettségének) is maradéktalanul
eleget tett.
2.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata, valamint annak helyi adóhatósága.

Az igazolás típusa: hatósági bizonyítvány.
IV. Az elfogadható minimális ár, egyéb feltételek:
1.Nettó: 77.624.000,- Ft, (fajlagos ár 555 Ft/m2).
2. A 3741/40; 3741/52 hrsz.-ú ingatlanok együtt vásárolhatók meg. A pályázatban egy összegben kell árajánlatot
tenni a 3741/40; 3741/52 hrsz.-ú ingatlanokra.
3. Az ingatlanok értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés k)
pontja alapján forgalmi adó köteles.
V. Az ingatlanok leírása
Helyrajzi
Az ingatlanok főbb adati, jellemzői, egyéb megjegyzés
szám
1.
3741/40 hrsz., területe: 3,0746 ha, megnevezése: kivett, udvar és út
2.
3741/52 hrsz., területe: 10,9117 ha, megnevezése: kivett, építési terület és árok.
Az ingatlanok Gyomaendrőd város központjától 2,8 km-re délnyugati irányban az ipari parkban
találhatóak ipari és mezőgazdasági telephelyek környezetében. Az ingatlanok közvetlen közelében van a
120-as vasúti szakasz. Az ingatlanok jelenleg közművekkel nem rendelkeznek, azonban a rákötési
lehetőség biztosított. Az ingatlanok az ipari park területén részben aszfaltozott úton megközelíthetőek.
Az ingatlanok per, teher és igénymentesek.

3741/40;
3741/52

A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján az ingatlanokra
az „Gk" jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági építési övezet előírásai vonatkoznak. Az építési
övezetre vonatkozó előírások a www.gyomaendrod.hu weboldalon megtekinthetők.
Az építési övezetekben új építés esetén a következő rendeltetésű épületek engedélyezhetők:
a) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, az épületen belül a
tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások,
b) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató épület,
c) igazgatási és egyéb irodaépület,
d) sportépítmény,
e) parkolóház, üzemanyagtöltő,
f) hulladékgyűjtő udvar.
A minimálisan kialakítható telek nagysága: 2.000 m2. Beépítési mód: szabadonálló. Maximális
beépítettség: 50%.
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VI. Pályázót terhelő kötelezettségek
A nyertes pályázót köteles az adásvételi szerződésben vállalni az alábbi kötelezettségeket és megtenni az ehhez
szükséges nyilatkozatokat:
1.
A szükséges közmű és közműpótló berendezések létrehozása a vevőt terheli.
2.
Vevőnek az adásvételi szerződés aláírását követően 3 éven belül be kell fejezni a pályázatában vállalt
fejlesztési és munkahelyteremtő beruházáshoz kapcsolódó építkezést, melyet az illetékes építéshatóság által kiadott
végleges használatbavételi engedéllyel kell igazolni.
3.
Felek megállapodnak abban, hogy a beépítési kötelezettség elmaradásának esetére a vevő visszavásárlási
jogot enged az adásvétel tárgyát képező ingatlanokra,melyet elidegenítési és terhelési tilalommal biztosít. A vevőnek
pályázatában vállalt beépítési kötelezettségét az épületek, építmények használatbavételi engedélyének
bemutatásával kell igazolnia, annak kiadását követő 15 napon belül. A visszavásárlási jog illetve az elidegenítési és
terhelési tilalom a tulajdonjoggal egyidejűleg bejegyeztetésre kerül a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba. A
bejegyzést a szerződő felek közösen kérik a Földhivataltól. Amennyiben a vevő a szerződéskötéstől számított 3 év
elteltével az építési munkát nem kezdi meg (nem tekintjük építési munkának, illetve az építés megkezdésének a
közművek kiépítését) úgy a telekingatlanokat az adásvételi szerződésben rögzített vételáron (nettó vételár növelve a
mindenkor hatályos általános forgalmi adó összegével) az időközben eszközölt beruházások értékének figyelmen
kívül hagyásával – a Ptk. 6:224 § (1) bekezdés szerint az eladó a vevőhöz intézett nyilatkozatával megveszi. A
visszavásárlási ár egyenlő az eladási árral.
VII. A pályázat benyújtásának
1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, Városüzemeltetési Osztály (Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
2. Módja: Az ajánlattevők ajánlataikat zárt borítékban legalább 2 példányban aláírva, postai úton, személyesen vagy
meghatalmazott útján nyújthatják be. Az ajánlat 1 példányát minden oldalon aláírva, "eredeti" megjelöléssel kell
ellátni. A borítékon fel kell tüntetni „Gyomaendrődi Ipari Park, fejlesztési területek értékesítésre" szöveget.
3. Ideje: 2018. június 29. 1000 óra.
VIII. Pályázati biztosíték
1. Az Önkormányzat a pályázaton való részvételt vételár előleg adásához köti, amelynek összege – induló ár 10 %-a
alapján – 7.762.000,-Ft (azaz hétmillió-hétszázhatvankettőezer forint). A pályázati ajánlat érvényességének feltétele
a vételár előleg befizetése. Az árverés során azon pályázók, akik nem nyertek, azoknak a befizetett vételár előleg
visszautalásra kerül, az eredmény megállapítását követő 3 napon belül. A nyertes pályázó döntése alapján szintén
kérheti a vételár előleg visszautalását, vagy annak beszámítását a vételárba.
2. Azon ajánlattevők részére, akik nem nyertek, a befizetett vételár előleg visszautalásra kerül, a Képviselő-testület
pályázat elbírálásáról szóló döntését követő 3 napon belül.
3. Nem jár vissza a vételár előleg, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta (Ptk.
6:75. §. (3) bekezdés), vagy a szerződés megkötése neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból
hiúsult meg.
IX. Ajánlati kötöttség, az eltérés joga
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ajánlatát 30 napig tartja, mely időtartam alatt szerződéskötési
kötelezettség terheli. A beérkezett ajánlatok közül a felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot
benyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a felhívásban megjelölt határidő lejártáig felhívását visszavonhatja.
3. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége a felhívásban megjelölt ajánlattétel beadási határidő lejártával kezdődik. Az
ajánlattevő ajánlatát e határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja. Az ajánlattevő az ajánlatához a
versenyeztetési eljárás nyertese megállapításának időpontjától számított 30 napig kötve van.
4. Az ajánlat hatálya megszűnik, ha a versenyeztetési eljárás nyertes kihirdetése nélkül fejeződik be.
X. Pályázati ajánlat
A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:
1. a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
2. a pályázati felvívásban foglalt kötelezettségek vállalására,
3. a vételár összegére,
4. az ajánlati kötöttségre vonatkozóan,
5. a pályázónak a pályázatában be kell mutatnia fejlesztési elképzelését előzetes költségvetéssel, tervezett
üzemeltetői létszám meghatározásával, illetve az épületek, építmények elhelyezésének egyszerűsített rajzi
dokumentációját.
6. az ajánlatában közölt csak az üzleti titok körébe tartozó adatoknak az elbírálása utáni nyilvánosságra hozatalára,
vagy annak megtiltására.
XI. A pályázati anyagok beérkezése, felbontása
A határidőben beérkezett pályázatok felbontásán a Városüzemeltetési Osztály kijelölt tagjai vesznek részt.
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XII. Az ajánlatok bontásának helye, és időpontja
1. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme (Gyomaendrőd, Selyem út 124.), 2018. június 29. 1100
óra.
2. Ajánlatkérő a pályázati kiírásban szereplő feltételek szerint értékeli ajánlattevők ajánlatát. Az ajánlat akkor
tekinthető érvényesnek, ha úgy az ajánlat, mint az ajánlattevő a pályázatban leírt követelményeknek megfelel és az
ajánlattevő az ajánlatához csatolta az előírt mellékleteket, illetve elfogadó nyilatkozatában a pályázat feltételeinek
elfogadásáról nyilatkozott.
XIII. Pályázatok értékelése, elbírálása
1. A pályázatokat Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete bírálja el. A pályázat nyertese az,
akit Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete döntése alapján a kiírásban foglalt szempontok és az
önkormányzat tulajdonosi érdekeinek összességében a legmegfelelőbb ajánlatot tette. Az induló árnál alacsonyabb
ajánlatot nem lehet tenni.
2. Amennyiben több ajánlat érkezik azonos, legmagasabb összeggel, a pályázat nyertesének személyét licitálással
kell eldönteni. A licitálásról az érintett ajánlattevőket ki kell értesíteni az időpont meghatározásával.
3. A beérkezett érvényes pályázatok ismeretében Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a
soron következő ülésén dönt a nyertes pályázó személyérők. Erről a pályázót a döntést követő három napon belül
értesíteni kell.
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy a pályázatok ismeretében indokolás nélkül az
eljárást eredménytelennek minősítse.
XIV. Szerződéskötés feltételei
1. A pályázat nyertese az értesítést követő 15 napon belül köteles szerződést kötni.
2. A 2011. évi CXCVI. nemzeti vagyonról szóló törvény 14. §-a alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Ezen
jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a földre, illetve a föld tulajdonosának az
épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti meg. Az állam elővásárlási joga tekintettel az adásvételi
szerződés csak az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv számára nyitva álló 35 napos nyilatkozattételi
határidő eltelte után lép hatályba. A vételár megfizetése: Vevőnek a vételárat átutalással a Békés Takarék
Szövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 számlára legkésőbb a szerződéskötés napjáig kell megfizetnie.
3. Az ingatlanok tulajdonjogának átruházására és a birtokátruházásra a teljes vételár megfizetését követően kerül
sor, átadás – átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett.
4. A szerződéskötés egyéb feltételei:
5. Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőben – meghiúsul, a
kiíró jogosult a soron következő pályázóval – azonos feltételek mellett – szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni.
6. A nyertes pályázó helyébe lépő pályázóval csak akkor köthető szerződés, ha
a) a pályázati kiírás erre lehetőséget adott, továbbá
b) a pályázat eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt ajánlattevőt erről külön értesítették.
7. Az ingatlan tulajdonjogát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (továbbiakban: Nvtv.) 13. § (2)
bekezdése alapján a nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére
lehet. A pályázatot benyújtó szervezetnek cégszerűen aláírt módon kell nyilatkoznia az Nvtv. 3. § (1) pontjában
foglaltakról, vagyis az átláthatóságról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.
8. A változások ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetése a Vevő kötelezettsége és költsége. Az adásvételi
szerződés elkészíttetése és az eljáró ügyvéd megbízása az Eladó kötelezettsége. Az ingatlanok értékesítésével,
kapcsolatosan felmerülő költségek és illetékek, valamint az ügyvédi munkadíj a Vevőt terhelik.
XV. Egyéb információk
1. A pályázat eredménye az elbírálást követően 7 munkanapon belül írásban kerül közölésre, valamennyi
ajánlattevővel.
2. A pályázat felhívás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján (www.gyomaendrod.hu), a Gyomaendrődi
Hírmondó írott sajtóban, illetve más országos írott sajtóban.
3. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
Osztályán lehet kérni munkanapokon 800 és 1400 között. Az ingatlanok a helyszínen megtekinthetők az Ipari Park
területén.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. május 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Nyári napközi ellátás biztosítása
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 41. § és 94. §-a alapján a gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet,
gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszerveznie azon gyermekek számára, akiknek szülei,
törvényes képviselői munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük,
nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban,
felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni
ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg
a szülő, törvényes képviselő munkarendjéhez igazodik.
Ennek megfelelően az Önkormányzat a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ közreműködésével nyári
napközit szervez 6-14 éves korú gyermekek számára.
A korábbi évektől eltérően előzetes igényfelmérés nem történt, mivel minden eddigi év tapasztalata alapján az
igényfelmérés és a tényleges igénybevétel között számottevő eltérés volt, mind többlet igénybevétel mind pedig
előzetes felmérés szerinti létszámigény ellenére csekély igénybevétel történt.
A nyári napközi keretein belül 2018. július 2 és augusztus 3. (5 hét) között, hétköznapokon 730-tól 1630-ig lesz
biztosítva a gyermekek számára a felügyelet.
A nyári napközi helyszíne a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Kollégiuma. (5502 Gyomaendrőd, Fő út 42.)
A költségeket illetően a szülőknek a napi háromszori étkezési (tízórai, ebéd, uzsonna) díjat kell előzetesen fizetniük
849,-Ft/nap/fő, valamint a programok és belépők költségét, mely kb 2.000,-Ft/hét, mindösszesen kb 6.000,-Ft/fő/hét.
A nyári napközi igénybevételének konkrét jelzése az adott hét előtti héten történő költségek megfizetésével történik.
A tájékoztatást az iskolákba kiküldött tájékoztatás, valamint honlapon történő megjelenés útján kívánjuk biztosítani.
A gyermekek felügyeletét minden nap 1 fő (Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
foglalkoztatásában álló ) óvodapedagógus látná el (változó személy), az EFOP 1.5.3 -16-2017-00042 pályázat
kapcsán ösztöndíjban részesülő felsőoktatásban résztvevő hallgatók segítségével.
Az előző évhez hasonlóan kézműves foglalkozásokat, benti és szabadtéri játékokat fürdőzést terveznek a
gyermekeknek. Az aktuális hétre vonatkozó programokról a hét első napján a helyszínen informálódhatnak a szülők.
A tábor költségeit a szülők és az önkormányzat közösen viselik. Az önkormányzatot terhelő költség az anyagok
költsége, kísérők belépő díjai kb 120.000,-Ft/5 hét, valamint az óvodapedagógus bérköltsége.
2018. évben a nyári napközi megszervezésével kapcsolatos költség előreláthatólag mindösszesen 400.000,-Ft.
A nyári napközi megszervezésével kapcsolatban felmerülő költségek Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018.
évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 092120 (köznevelési intézménnyel
kapcsolatos feladatok) kormányzati funkció 193 sorának dologi kiadás keret terhére biztosítható.
A nyári napközi megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátása az Önkormányzat és a Gyomaendrődi Család- és
Gyermekjóléti Központ között az alábbiak szerint oszlik meg:
Az Önkormányzat biztosítja a nyári napközivel kapcsolatos költségeket. Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti
Központ ellátja a nyári napközi koordinálásának feladatait: kapcsolatot tart a szülőkkel, a programok
megszervezését, az óvodapedagógus és ösztöndíjas személyek irányítását, a nyári napközi lebonyolítását követően
beszámol a nyári napközi ellátásáról a Képviselő-testület felé.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
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Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Nyári napközi ellátás biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 41. § és 94. §-ában szabályozott kötelezettségének eleget téve, a szülői igények
ismeretében nyári napközis ellátást biztosít 2018. július 2. – 2018. augusztus 3. közötti időszakban.
A nyári napközi helyszíne a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola ebédlője.
A nyári napközivel kapcsolatos költségeket - a programokkal kapcsolatos egyéb dologi költségek – Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet 6. melléklet
092120 (köznevelési intézménnyel kapcsolatos feladatok) kormányzati funkció 193 sorának dologi kiadás keret
terhére.
terhére biztosítja maximum 400.000,-Ft azaz négyszázezer forint összeg erejéig.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti
Központot a nyári napközi koordinálási feladatainak elvégzésével.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. május 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Békés Megyei Kormányhivatal helyiséghasználati kérelme
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
A Békés Megyei Kormányhivatal kérelemmel fordult a Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez.
A Kormányhivatal a Hősök útja 43. szám (674 hrsz.) alatti volt gimnáziumi könyvtár épület jelenleg használaton kívül
lévő épületrészét kéri ingyenes használatba a Gyomaendrődi Járási Hivatal irattározási gondjainak megoldása
érdekében. A használatba kért egyes helyiségek a helyszínen egyeztetésre kerültek, melyeket a mellékletben
szereplő alaprajz tartalmazza.
A használatba kért helyiségek az alábbiak
Megnevezés

Hasznos alapterület (m2 )
25,29
44,64
8,11
6,01
84,05

Könyvtár
Könyvtár
Raktár
Közlekedő
Összesen:

Az épület többi helyiségét a Határ Győző Városi Könyvtár használja raktárként.
A Kormányhivatal vállalja a felmerült rezsi költségek megtérítését.
A 674 helyrajzi számú ingatlan Gyomaendrőd Város Önkormányzata törzs vagyonát képezi, amely korlátozottan
forgalomképes.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat
ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra
biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.
Az ingyenes szerződés megkötését javaslom, mely szerint nem kell díjat fizetni a használatért, de a felmerülő
közszolgáltatási, közmű díjakat azonban meg kell téríteni.
A szerződés típusára a haszonkölcsön szerződést javaslom mivel ingyenes szerződés, aminek alapján ingó és/vagy
ingatlan javak használatát, meghatározott ideig másnak lehet átengedni.
A szerződés időtartamára határozatlan időt javaslok.
A haszonkölcsön szerződés megkötésének jogszabályi alapja: A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
11. §.(13) bekezdése, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2018. (II.27.) rendelet 21. §-a.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Helyiségek haszonkölcsönbe adása"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Gyomaendrőd, Hősök útja 43. szám alatti (674 hrsz.) ingatlan területén
lévő volt könyvtár épületet egyes helyiségeit határozatlan időtartamra az alábbi haszonkölcsön szerződés feltételei
szerint haszonkölcsönbe adja a Békés Megyei Kormányhivatal (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) részére.
A haszonkölcsönbe adás célja: a Békés Megyei Kormányhivatal részére irattározási feladatok ellátásához
helyiségek biztosítása.
HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS
(tervezet)
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhelye: Gyomaendrőd, Selyem út 124.,
törzskönyvi azonosító szám: 725525, adószám: 15725527-2-04, képviseli: Toldi Balázs polgármester), mint
kölcsönadó, (a továbbiakban kölcsönadó)
másrészről
Békés Megyei Kormányhivatal (székhelye: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2., törzskönyvi azonosító szám:
789268, adószám: 15789264-2-04 ), képviseli: Dr. Takács Árpád kormánymegbízott, mint kölcsönvevő (a
továbbiakban kölcsönvevő) között, az alábbi feltételekkel:
A szerződő felek Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 10/2018. (II. 27.) rendelete 21. §-a, illetve Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete …/2018. ( V. 31.) önkormányzati határozata alapján az alábbi haszonkölcsön szerződést kötik
meg:
1. A Kölcsönadó tulajdonát képezi teljes egészében a természetben Gyomaendrőd, Hősök útja 43. szám alatt
található, belterületi 674 hrsz-ú ingatlan területén lévő volt könyvtári épület.
2. Kölcsönadó az 1. pontban megnevezett ingatlan volt könyvtári épület egyes, az alábbiakban részletezett
helyiségeit haszonkölcsönbe adja, amelyet a Kölcsönvevő általa megtekintett állapotban a felvett vagyonleltár szerint
haszonkölcsönbe vesz.

Megnevezés

Hasznos alapterület (m2 )
25,29
44,64
8,11
6,01
84,05

Könyvtár
Könyvtár
Raktár
Közlekedő
Összesen:

3. A használat joga a Kölcsönvevőt jelen szerződés aláírásának napjától határozatlan ideig illeti meg.
4. Kölcsönvevő a helyiségeket irattározási feladatok ellátására használhatja.
5. A Kölcsönvevő a helyiségeken építési-átalakítási munkálatokat csak a Kölcsönadó előzetes írásos hozzájárulása
alapján végezhet, ide nem értve a szokásos javítási, karbantartási munkákat.
6. A Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy a helyiségekben végzett értéknövelő beruházásának megtérítésére sem a
haszonkölcsön időtartama alatt, sem annak megszűnését követően jogalap nélküli gazdagodás vagy más jogcímen
igényt nem tarthat.
7. A Kölcsönvevő a használatba vett helyiségekben a tevékenységét saját felelősségére végzi. Köteles ehhez az
illetékes szakhatóságoktól a szükséges engedélyeket beszerezni és az előírt munkálatokat saját költségén
elvégezni. A szükséges felújítások, karbantartások és az állagmegóvással kapcsolatos valamennyi munkálatok
elvégzésének kötelezettsége és a költségek teljes mértékben történő viselése kölcsönvevőt terheli. Kölcsönvevő
köteles a helyiségeket rendeltetésüknek megfelelően használni, saját költségén fenntartani és állagát megóvni. Az
üzemeltetés során történő természetes elhasználódások pótlása – saját költségén – a kölcsönvevő kötelezettsége.
8. A Kölcsönvevő jelen szerződés megszűnésekor vagy felbontásakor köteles a helyiségeket rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban visszaadni.
9. Kölcsönvevő kijelenti, hogy a helyiségek használatára során csak az áram közmű használatára tart igényt.
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Bérbeadó az előző havi közüzemi díjakról a használt helyiségek alapterületének arányában köteles számlát
kiállítani, amelynek összegét a Bérlő köteles banki átutalással, 15 napos fizetési határidővel a Bérbeadó a Békés
Takarék Szövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 számú számlájára megfizetni.
Jelen szerződés 2. sz. mellékletében az átadáskor az áram mérőóra állása rögzítésre kerül.
10. Kölcsönadó az összes tárgyhavi felmerülő, kölcsönvevőt terhelő költségekről részletes elszámolást köteles
készíteni és az erről szóló bizonylatok másolatával azokat tárgyhavi számlájához mellékelni.
11. A Kölcsönadó kijelenti, hogy az ingatlanra általános épületbiztosítással rendelkezik, és azt hatályban tartja.
12. A Kölcsönvevő vállalja, hogy az ingatlanra eső közterheket megfizeti.
13. A jelen megállapodást bármelyik fél 30 napos írásos előrejelzési kötelezettség mellett, külön indokolás nélkül
felmondhatja.
14. A szerződést a kölcsönadó az írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 8 munkanapon belül felmondhatja, ha
14.1. a Kölcsönvevő a rendelkezésére bocsátott ingatlanban nem az ingyenes használatra jogosító tevékenységet
végzi,
14.2. a haszonkölcsön meghatározott célja lehetetlenné vált
14.3. a Kölcsönvevő a 9. pontban meghatározott költségeket nem fizeti meg,
14.4. a Kölcsönvevő a szerződésben vállalt, vagy a jogszabályban előírt lényeges kötelezettségét nem teljesíti,
14.5. a Kölcsönvevő az ingatlant rongálja, rendeltetésellenesen vagy szerződésszegően használja.
15. A szerződést a Kölcsönvevő 8 munkanapon belül írásban mondhatja fel.
16. A jelen szerződés körében kapcsolattartó személyek:
Kölcsönadó részéről
Név:
Csényi István
Cím:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Telefon:
66 581-232
Mobil:
06 20 251 0206
E-mail:
csenyi@pmhiv.gyomaendrod.hu
Kölcsönvevő részéről
Név:
Roszek József
Cím:
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
Telefon:
66 622-007
E-mail:
roszek.jozsef@bekes.gov.hu
17. Felek törekednek a jelen szerződésből fakadó vitás kérdések békés rendezésére. Amennyibe n a tárgyalás nem
vezetett eredményre Felek mindennemű Jogvita eldöntésére alávetik magukat a Bérbeadó székhelye szerint
illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság ítéletének.
18. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., valamint
a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.
19. Jelen szerződés egymással mindenben megegyező 4 példányban készült, amelyből a feleket 2-2 példány illeti
meg.
20. Felek a jelen szerződést – amely 3 oldalból áll - átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Gyomaendrőd, 2018. …
…………………………………………..

…………………………………………..

Toldi Balázs
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
polgármester
Kölcsönadó

Dr. Takács Árpád
Békés Megyei Kormányhivatal
kormánymegbízott
Kölcsönvevő

Jogilag ellenjegyzem:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

………………………………

...............................................

dr. Uhrin Anna
jegyző

Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető
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Mellékletek:
1. sz. melléklet: tételes vagyonleltár
2. sz. melléklet: jegyzőkönyv az áram mérőóra állásáról
3. sz. melléklet: alaprajz a használatba vett helyiségekről
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert a haszonkölcsönbe adáshoz szükséges
jognyilatkozatok megtételére
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 43., volt gimnáziumi könyvtár épületrész.
Helyrajzi szám: 674.

16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. május 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Németzugi szivattyútelep tulajdonba adása a Magyar Államnak
vízgazdálkodási közfeladatok ellátásához
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 36/2017.(I.26.) Gye. Kt. határozatával döntött arról,
hogy a Gyomaendrőd, külterület 011/1 hrsz.-ú Németzugi szivattyúházat térítésmentesen üzemeltetésbe adja Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság részére. Az üzemeltetési szerződés 2018. január 25.-én aláírásra került a felek részéről,
illetve megtörtént a birtokbaadás.
Az üzemeltetésbe adással az önkormányzatot a továbbiakban nem terhelik a vízilétesítmény folyamatos
üzemeltetésével és fenntartásával járó kiadások.
Az üzemeltető közlése alapján a Németzugi szivattyútelep vízkárelhárítás idején alkalmas és szükséges a
kizárólagos állami tulajdonú és az üzemeltető vagyonkezelésében lévő Telki-Peresi-főcsatorna mentesítésére, a
XXV-b csatornán keresztül, így a belvízelvezetésben betöltött szerepe közérdekű.
A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság a Magyar Állam képviseletében vízgazdálkodási közfeladatok ellátásához
ingyenes tulajdonba kéri a Gyomaendrőd, külterület 011/1 hrsz. alatt felvett Németzugi szivattyúházat. A kérelem az
előterjesztés mellékletét képezi.
Az önkormányzati kataszteri nyilvántartásban a 011/1 hrsz.-ú ingatlan - a törzsvagyon részét képezi, amely
forgalomképtelen. Az ingatlan országos természetvédelmi jelentőségű területen helyezkedik el. Az ingatlan területe:
586 m2. A szivattyúház hasznos alapterülete: 66 m2.
A nemzeti vagyon tulajdonjog átruházása feltételei.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározott kivétellel [14. § (1) bekezdés] az állam vagy
a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon nem idegeníthető el. Ezen tilalom az állam vagy
a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyonba tartozó javak teljes terjedelme tekintetében
fennáll.
A nemzeti vagyontárgy elidegenítése alól kivétel amennyiben törvény a helyi önkormányzat feladatát más helyi
önkormányzat feladataként vagy állami feladatként, illetve állami feladatot helyi önkormányzat feladataként állapít
meg, a feladat ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges helyi önkormányzati, illetve állami vagyonnak a
feladatot átvevő részére történő tulajdonba adása nyilvántartási értéken való átvezetéssel, ingyenesen történik. Ez a
rendelkezés arra az esetre is vonatkozik, ha az állam vagy az önkormányzat a közfeladat részét képező feladatot ad
át, és ennek a feladatnak az ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges vagyonelem tulajdonjoga kerül
ingyenesen átruházásra.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. §-a az alábbiak szerint rendelkezik az
önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átadásáról.
1. A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjoga az állam vagy más helyi önkormányzat
javára ingyenesen átadható, jogszabályban meghatározott közfeladat ellátásának elősegítése érdekében.
2. Az ingyenes vagyonátadás az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti.
3. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nemzeti vagyon ingyenes átadására vonatkozó határozatában meg
kell jelölni azt a jogszabályban meghatározott közfeladatot, amelynek ellátását az átadás elősegíti.
Az ingatlan tulajdonjogát a Magyar Állam megszerezheti kisajátítási eljárás keretében, vagy Gyomaendrőd Város
Önkormányzatával kötött megállapodás alapján.
Figyelemmel a közérdekű vízkár-elhárítási tevékenység feladatellátás átvállalására javaslom a 011/1 hsrz.-ú ingatlan
ingyenes tulajdonba adását a Magyar Állam részére.
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Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"A szivattyútelep tulajdonba adása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 011/1 helyrajzi számú, szivattyútelep megnevezésű,
586 m2 nagyságú területet a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a vizek
kártételei elleni védelem érdekében a vízkár-elhárítási tevékenység közérdekű feladatok ellátásához ingyenesen a
Magyar Állam tulajdonába adja.
A terület ingyenes vagyonátadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdése 11. pontjában meghatározott helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás
közfeladatok ellátása érdekében történik.
Az ingatlan ingyenes vagyonátadásának jogszabályi alapja: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 108. §-a, illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben 14. § (1) bekezdése.
Az ingyenes vagyonátadási szerződés elkészíttetése, az ügyvédi költség valamint a földhivatali eljárás díjai a
Magyar Államot terhelik
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ingyenes
vagyonátadáshoz szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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17. napirendi pont
BEJELENTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. május 23-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Bejelentések
Dr. Uhrin Anna jegyző
Toldi Balázs polgármester
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