Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Városfenntartó, Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke
5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.
Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232
Web site: www.gyomaendrod.hu
e-mail: betko.jozsef@gyomaendrod.hu

MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke
tisztelettel meghívja Önt a bizottság

2018. augusztus 21-én, kedden 10:00 órakor
kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe


Napirend:
1. Gyomaendrőd TESZK 9. sz. módosítás partnerségi egyeztetési szakasz
lezárása (Lakossági fórum keretében)
2. Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. első
félévi beszámolója
3. Tájékoztató a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.
átszervezéséről
4. Belterületi közterület elnevezése
5. Beszámoló Gyomaendrőd Város Önkormányzata és intézményei 2018.
első félévi gazdálkodásának alakulásáról
6. Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium felújítása, fejlesztése
7. Önkormányzati tűzoltóság támogatási szerződésének felülvizsgálata
8. Közszolgáltatási szerződés az egészséges életmóddal, a turizmussal, a
sport és ifjúsági feladatokkal kapcsolatos közfeladatok ellátására
9. Beszámoló a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2018. első
féléves gazdálkodásáról



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

10. Beszámoló a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2018. első féléves
gazdálkodásáról
11. Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2018. első félévi beszámolója
12. Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2018. első félévi beszámolója
13. Ingatlanok értékesítése nyílt eljárásban
14. Sportcsarnok szociális helyiség kialakítása
15. Ivóvíz és szennyvízrekonstrukció
16. Lakossági szennyvízcsatlakozás pályázat
17. Járdapályázatok elbírálása
18. Bejelentések
Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2018. 08. 17.
Betkó József sk.
Bizottsági elnök

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság
2018. augusztus 21.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. augusztus 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd TESZK 9. sz. módosítás partnerségi egyeztetési szakasz
lezárása
Megyeri László aljegyző, Molnár Zoltán Gyula főépítész
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 Képviselő Testülete a 55/2018. (II. 26.) Gye. Kt. határozatával hozzájárult a
Településrendezési Eszközök 9. számú módosításának előkészítéséhez. A módosítás a 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendeletben foglalt eljárási szabályok szerint folyamatban van.
A
TESZK
9.
számú
módosítás
előzményei
itt
http://hatarozatok.hu/publikacio/baafd4d4c50a9f993441e19e049583e0/ules/41083/756218

olvashatóak

el:

Tárgyalásos eljárás esetén a rendelet 39. § (2), (3) bekezdésben foglaltak szerint a véleményezési szakasz
Képviselő-testületi döntéssel zárható le.
A TESZK 9. számú módosításához a partnerségi egyeztetés során el nem fogadott észrevétel nem érkezett, így a
partnerségi szakasz lezárható.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd TESZK 9. sz. módosítás partnerségi egyeztetési szakasz lezárása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Javasolja a bizottság Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületének, hogy az 55/2018. (II. 26.)
Gye. Kt. határozatával adott hozzájárulásával megkezdett, a hatályos Településrendezési Eszközök 9. sz.
módosításának előkészítése keretében lezajlott partnerségi egyeztetési eljárás eredményét fogadja el, a szakaszt
zárja le.
Kérje fel a polgármestert, hogy a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezze az állami
főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnál.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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GYOMAENDRŐD VÁROS
9. SZ. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁS
VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ ANYAGA

Békéscsaba 2018. július 16.

Tartalomjegyzék:
0. Címlap
1. Aláíró lap
2. A TESZK módosítás indoklása, tervezési térkép, út kialakítás terve
3. Környezeti

vizsgálat

lefolytatását

meghatározó

államigazgatási

szervi

nyilatkozatok
4. A Településszerkezeti Terv módosítás képviselő Testületi határozat tervezete
5. Módosított Belterületi Szerkezeti Terv
6. Módosított Településszerkezeti Terv
7. Gyomaendrőd Város Képviselő testületének ............./2018. (......) önkormányzati
rendelete (tervezet)
8. B8 számú tervlap a............../2018. (......) önkormányzati rendelet 1. melléklete
9. B7 számú tervlap a............../2018. (......) önkormányzati rendelet 2. melléklete
10. K11 számú tervlap a............../2018. (......) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CSABATERV BT.
Székhely: Békéscsaba, Szőlő u. 105/4, Tel.: /66/ 327-387
Mobil:/30/ 9658-353,
E-mail: csabaterv@gmail.com
Számlaszám:10402609-26051109;Adószám:20859851-2-04

1.

Aláíró lap

GYOMAENDRŐD VÁROS
9. SZ. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁS
Települési Főépítész

……………………………….
Molnár Zoltán Gyula

Békéscsaba 2018. július 16.

1

Körös-Maros Nemzeti Park
Igazgatóság 5541 Szarvas Pf.: 72.

2

Békés Megyei Kormányhivatal
Békéscsabai Járási Hivatala
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Hatósági és
Komplex Engedélyezési Osztály,
5700 Gyula, Megyeház u. 5-7

3

4

Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
5602 Békéscsaba, Pf.: 60

Békés Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

+

+

+

+

Az adott tájékoztatás leírása (kivonat)

nem

Nyilatkozatot adó szerv

igen

sz

Válasz
érkezett

3.Környezeti vizsgálat lefolytatását meghatározó államigazgatási szervi nyilatkozatok

-

„A településrendezési eszköz tervezett módosításának oka a vasútialuljárófejlesztése miatt a
környezetben lévő benzinkút, illetve szomszédos telkek megközelítése végett közlekedési terület
kijelölése. A tervezet szerint a Gk-1 övezeti besorolásról Gk-6 övezetre módosul az említett terület.
A tervezett módosítások – hatáskörömbe tartozó szakkérdések tekintetében – nem tartoznak a
környezeti vizsgálatról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet hatálya alá, így nem szükséges erre
vonatkozóan környezeti értékelés elkészítése.”
„A dokumentáció szerint tervezett településrendezési eszközök módosítása során vízvédelmi,
vízgazdálkodási szempontból jelentős környezeti hatás nem várható, ezért az egyes tervek, illetve
programokkörnyezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1.§ (3) bek. a) pontja
alapján- hatóságunk hatáskörébe eső kérdésekben – nem szükséges környezeti vizsgálatot
végezni.”
„Gyomaendrőd TESZK 9. számú módosítása, a Fő út, vasúti aluljáró közelében lévő benzinkút új
,megközelítési útvonalának kijelölése és kialakítása ügyében
a módosítás tárgyát illetően település- és környezet-egészségügyi szempontból kifogást nem
emelek
Véleményem z egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005 (I.11.) Korm.
rendelet 1.§-on alapul.”

Békéscsaba 2018. július 16.
Összeállította:

Kmetykó János Tervező TT/1 04-0068

HATÁROZATI JAVASLAT:
Gyomaendrőd Város képviselő testülete az 56/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozattal
elfogadott - a VÁTI Városépítési Kft által készített - 2015-ben az OPTIMUNKA
Bt által- 2016-ban és 2018-ban a Csabaterv Bt által módosított - 1:80000
méretarányú településszerkezeti-, valamint az 1:20000 méretarányú belterületi
szerkezeti tervlapját a Csabaterv Bt által 2018-ben módosított 1:8000 méretarányú
településszerkezeti- és 1:20000 méretarányú belterületi tervlapján végzett alábbi
módosítással fogadja el:
1. A Gyomaendrőd 133/1; 3733, 3734, 3735/5, 3735/6 , 3735/7 , 3735/9 ,
3735/11 hrsz. alatti földrészleteket érintő gazdasági és közlekedési területek
kiterjedése jelen határozat mellékletei szerint módosulnak.

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

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (...) önkormányzati rendelete
a város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendlet módosításáról
(tervezet)
Gyomaendrőd Város Ö n k o r má n y z a t á n a k Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában
biztosított 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 37. § (2)
bekezdés b) pontja szerint a 9. mellékletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Békés
Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási
Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Hatósági és Komplex Engedélyezési
Osztály, Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály,
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Békés Megyei
Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és
Foglalkoztatási Főosztály, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Miniszterelnökség, Kulturális
örökség védelméért felelős miniszter, Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal
Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Békés Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály, Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály, Békés
Megyei rendőr-főkapitányság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Hatósági
Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Országos Vízügyi
Főigazgatóság, Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
véleményének kikérésével a következőket rendel el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 10. § (3) bekezdésének
táblázata a következő sorral egészül ki:

Jel

Gk6

Övezeti jel

Sz

50

Kk
6,5

750

Beépítési
mód

Max.
beépítettség
(%)

szabadon
álló

50

Min/max
építmény
magasság
(m)

6,5

Min.
telekterület
(m2)

Min.
zöldfelület
(%)

750

25

Elő
kert
min
(m)

Oldalkert
min (m)

Hátsókert
min
(m)

5,0

h/2

h

2. § Az Ör. mellékletét képező B8-as számú tervlap helyébe az 1. melléklet szerinti tervlap lép.
3. § Az Ör. mellékletét képező B7-es számú tervlap helyébe a 2. melléklet szerinti tervlap lép.
4. § Az Ör. mellékletét képező K11-es számú tervlap helyébe a 3. melléklet szerinti tervlap lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és azt követő napon hatályát veszti.

Toldi Balázs
polgármester

dr. Uhrin Anna
jegyző

1.
......................

Gk
6

Sz 50
6,5 750

2. melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-Testületének
........................... önkormányzati rendeletéhez

Gk
6

Módosította : 2018-ban : Csabaterv Bt

Sz 50
6,5 750

3.
............................

Sz 50
Gk 6,5
750
6

Módosította :

2018-ban : Csabaterv Bt

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. augusztus 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. elkészítette a 2018. június 30-ig terjedő időszak
gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A beszámolót a Felügyelő Bizottság az augusztus 8-i ülésén megtárgyalta. A
Felügyelő Bizottság elfogadta a beszámolót. Továbbá javasolja a taggyűlésnek, hogy 2019. január 1-től kezdődően
az edényzetek kihelyezésének időpontja 6 órára módosuljon.
A Társaság tevékenysége átszervezés alatt áll, amelyről külön előterjesztés számol be.
A társaság első félévi gazdálkodásának eredménye 2.689 eFt.
A gazdálkodás adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaközszolg
Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. év 1–6. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Kommunális

3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. augusztus 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tájékoztató a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.
átszervezéséről
Dr. Uhrin Anna jegyző
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 DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. közbeszerzési eljárást folytatott le a hulladék gyűjtés és
hulladékkezelő létesítménybe történő közszolgáltatói alvállalkozóként való szállítása, hulladék átrak és udvar
üzemeltetése, valamint az ehhez kapcsolódó feladatok ellátása tárgyában.
A legkedvezőbb ajánlatot a Global Refuse Nonprofit Kft. (5600 Békéscsaba Luther utca 2.) ajánlattevő tette, a Kft. a
feladatot a TAPPE Kft. bevonásával látja el 2018. október 1. napjától. A Gyomaközszolg Kft. a továbbiakban ezt a
feladatot nem láthatja el. A hulladékgazdálkodási feladatok ellátása kötelező önkormányzati feladat. A feladatot a
települések a DAREH Bázis Zrt-n keresztül, mint közszolgáltatón keresztül látják el.
A hulladékról szóló törvény (a továbbiakban: Ht.) 41. § (3) bekezdése alapján a közszolgáltató a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
szerződésben
meghatározott
célok
elérése
érdekében
a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására közszolgáltatói alvállalkozót vehet igénybe. Közszolgáltatói
alvállalkozó: a hulladékgazdálkodási közszolgáltató által, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben
megállapított hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kötelezettsége teljesítése érdekében közvetlenül igénybe vett
nonprofit gazdasági társaság, ide nem értve a Ht. 42. § (2) bekezdése szerinti hulladékkezelőt.
Az Önkormányzat, a Gyomaközszolg Kft és a Global Refuse Nonprofit Kft. között megindultak azok az egyeztetések,
mely a feladat ellátásának zökkenőmentes átadását célozzák meg.
Cél, hogy a hulladékszállításhoz kapcsolódó személyi állományt és ingó vagyont az új alvállalkozó átvegye, így
lehetővé téve a térségben a feladat zökkenőmentes ellátását.
Az átvételnél vizsgálni kell a Gyomaközszolg Kft. személyi állományát, vagyonát, kintlévőségeit,
kötelezettségvállalásait, szerződéses jogviszonyait. További egyeztetést igényel, hogy a hulladékszállításhoz nem
kapcsolódó gyepmesteri telep, állati-hulladékgyűjtő telep és folyékony hulladékszállításhoz kapcsolódó közfeladat,
mint közszolgáltatás a jövőben milyen formában lesz ellátva. Célszerű átgondolni annak lehetőségét, hogy a
feladatot az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság lássa el a jövőben is.
Döntéshozatali szempontok:
1)
személyi állomány
a)
hulladékszállítással összefüggő feladatot ellátók 24 fő jogviszonyának rendezése
b)
egyéb feladatot ellátó 4 fő jogviszonyának rendezése
c)
ügyvezető jogviszonya, könyvelő, felügyelő bizottság, jogi képviselet további feladatai
2)
Kft. vagyona
a)
Kft. tulajdonában lévő hulladékszállításhoz kapcsolódó ingó vagyon értékestése
b)
Kft. tulajdonában lévő hulladékszállításhoz nem kapcsolódó ingó vagyon hasznosítása
c)
önkormányzat tulajdonában lévő ingó, ingatlan vagyon hasznosítása
d)
másik Kft (Gyomaszolg Ipari Park Kft., Zöldpark Nonprofit Kft., Körös-szögi Nonprofit Kft.) tulajdonában lévő
ingó, ingatlan vagyon hasznosítása
3)
szerződések, folyamatban lévő jogviszonyok
a)
bérleti jogviszonyok (pl. iroda bérlet)
b)
KEOP pályázatból származó eszközök bérbeadása, hasznosítása
c)
hulladékudvar hasznosítása (DAREH Bázis Zrt-nek üzemeltetésbe adás kezdeményezése)
4)
Végelszámolás elindítása
a)
követelésállomány kezelése
b)
tartozásállomány – tagi kölcsönök önkormányzat felé történő rendezése
c)
ügyvezető, FEB, könyvelő, ügyvéd további jogviszonya
d) Tagönkormányzatok felé történő elszámolás
1. Személyi állomány:
Az előzetes egyeztetések alapján október 1-jétől a Global Refuse Nonprofit Kft. vagy annak alvállalkozója a TAPPE
Kft. foglalkoztatná a hulladékszállítással foglalkozó 24 munkavállalót. A Gyomaközszolg Kft-nél a munkavállalók
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jogviszonya 2018. szeptember 30. napjával megszüntetésre kerül. A jogviszony megszüntethető:
1.
Munkáltatói felmondással, csoportos létszámcsökkentéssel, ebben az esetben számítani kell a
végkielégítésekkel, felmondási idővel és a szabadságokkal is el kell számolnia a munkáltatónak.
2.
Lehetőség van a közös megegyezésre is, itt a munkavállalók megfelelő tájékoztatása mellett a jogviszonyok
szeptember 30. napjával megszüntetésre kerülnének, azzal, hogy kétoldalú megállapodással szűnne meg a
jogviszony és a munkavállalókkal ugyancsak el kell számolnia a jelenlegi munkáltatónak.
A munkavállalókat tájékoztatni kell, hogy hol folytathatják a munkavégzést és milyen feltételek szerint. Tájékoztatni
kell őket a megszüntetés feltételeiről (felmondási idő, végkielégítés, szabadság). Amennyiben közös megegyezéssel
szűnik meg a jogviszony a szerződésben rögzíteni kell a munkáltatói tájékoztatást a megszüntetés okairól, valamint
célszerű megállapodni abban, hogy a munkáltató milyen módon számol el a munkavállalókkal, ebbe beletartozik a
teljes körű tájékoztatás is. Mindez a Kft. számára mintegy 15.000.000,- Ft költséget jelent. A végkielégítés,
felmentési idő, szabadságmegváltás forrása a Kft. vagyonának értékesítéséből befolyt bevétel terhére, vagy a Kft.
egyéb bevétele terhére biztosítható.
Egyéb tevékenység végzésére foglalkoztatott munkavállalók:
Vannak olyan tevékenységek, melyeket nem érint a hulladékszállítás átszervezése, azonban a Kft. jövőbeni helyzete
miatt érdemes ezeknek a helyzetét is rendezni. A gyepmesteri telep, állati-hulladékgyűjtő telep üzemeltetése és a
folyékony hulladékszállítás is közfeladatnak minősül. Célszerű ezeket a feladatokat közszolgáltatási szerződés
keretén belül átadni egy önkormányzati tulajdonban lévő Kft-nek. Itt a Zöldpark Nonprofit Kft, mint 100 %-ban
önkormányzati tulajdonban lévő Kft. jöhet elsősorban szóba. Ebben az esetben a társaság tevékenységi körébe fel
kell venni ezeket a feladatokat, közszolgáltatási szerződést kell kötni a feladat ellátására, valamint a
feladatellátáshoz szükséges személyi állományt (4 fő) jogutódlással a Kft-nél kell foglalkoztatni, a szükséges
tájékoztatások megtétele mellett. Célszerű ezt az átszervezést előkészíteni és 2019. január 1-jétől ebben a
formában ellátni a feladatot. Ezeknél a feladatoknál felmerül annak kérdése, hogy ha több település is igénybe veszi
ezt a szolgáltatást, az a jövőben milyen keretek között valósul meg. Lehetőség van arra, hogy feladat-ellátási
szerződés keretében minden település külön szerződik az adott közszolgáltatás ellátására vagy amennyiben nem
kívánja azt igénybe venni abban az esetben saját maga oldja meg a feladat ellátását. Ez azonban további
egyeztetést igényel.
Ügyvezető, Felügyelő Bizottság, ügyvédi, könyvelői tevékenység
Amennyiben a Kft. átszervezése megtörténik, célszerű a Kft. jövőbeni helyzetét is átgondolni. A Taggyűlés dönthet a
Kft. végelszámolásáról. Ezen idő alatt is gondoskodni kell a Kft. képviseletéről, a Kft. fennállásig a felügyelő
bizottság is ellátja feladatit, valamint szükséges a Kft. jogi képviselete is.
A Kft. tulajdonában lévő vagyon hasznosítása
A Kft. rendelkezik önkormányzati tulajdonban lévő eszközökkel és saját tulajdonban lévő eszközökkel. A Kft. saját
tulajdonában álló eszközöket célszerű az új szolgáltatónak értékesíteni. Az eszközök értéke ÉCS-vel számolva közel
6.000.000,- Ft. A Kft. vagyona értékesíthető közvetlenül az új alvállalkozónak. Kft. tulajdonában lévő
hulladékszállításhoz nem kapcsolódó ingók hasznosításáról is rendelkeznie kell a taggyűlésnek. Célszerű ezeket az
eszközöket átadni annak, aki a feladatot a jövőben el fogja látni. Gyomaendrőd esetében a Zöldpark Nonprofit Kft. –t
célszerű megbízni a feladat ellátásával, melyhez át kell adni a feladatellátást szolgáló ingó és ingatlan vagyont. Az
előterjesztés mellékletét képezi a Kft. tulajdonában lévő vagyon felsorolását tartalmazó táblázat.
Rendelkeznie kell arról is az önkormányzatnak, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő hulladékszállításhoz
kapcsolódó eszközöket az önkormányzat a továbbiakban hogyan hasznosítja. Mivel ezen ingó is ingatlan vagyon a
feladatellátást szolgálja, így a vagyon hasznosítására szerződést kell kötni.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 11. § (16) bekezdése értelmében helyi önkormányzat
tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott
értékhatár feletti nemzeti vagyont hasznosítani - ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az
összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.
Mellőzhető a versenyeztetés abban az esetben, ha a hasznosítás jogszabályban előírt állami vagy önkormányzati
feladatot ellátó gazdálkodó szervezet javára történik.
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.
Mivel közfeladat ellátásáról van szó versenyeztetés nélkül is hasznosítható az önkormányzati vagyon, vagyis az
önkormányzat bérbe tudja adni a feladatellátást szolgáló eszközöket. Mindez az önkormányzat tulajdonát képező
NRX-470 forgalmi rendszámú hulladékszállító jármű bérbeadására, a KEOP pályázatból származó eszközök
bérbeadására vonatkozik. A KEOP pályázatból származó eszközöknél fenntartási kötelezettség is terheli az
önkormányzatot, így ez idő alatt ezeket az eszközöket a hulladékgazdálkodási feladatok ellátásánál kell
hasznosítani. A hulladékudvart előzetes egyeztetések alapján az alvállalkozó nem kívánja üzemeltetni. Az
Önkormányzat a DAREH Bázis Zrt-nek ajánlotta fel a hulladékudvar üzemeltetésbe vételét. Az egyeztetések
folyamatban vannak.
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Az egyeztetések során felmerült annak lehetősége is, hogy a Global Refuse Nonprofit Kft. megvásárolná a
Gyomaszolg Ipari Park Kft tulajdonát képező, de a Gyomaközszolg Kft. üzemeltetésében lévő IDA-909 forgalmi
rendszámú személyautót és a JBV – 890 forgalmi rendszámú hulladékgyűjtő járművet. Ez esetben a Gyomaszolg
Kft. értékesítheti a gépjárműveket.
Szerződések, folyamatban lévő jogviszonyok
A hulladékszállítási feladatok átszervezésénél a hatályban lévő szerződéseket is módosítani szükséges. (irodabérlet,
garázsbérlet, szociális helyiség bérlete, portaszolgálat, takarításra kötött szerződés módosítása, temetők
hulladékszállítása).
Az előterjesztés mellékletében szerepel a Kft. kintlévőségeit és tartozásait bemutató táblázat is. A Kft-nek jelenleg
60.950.870,- Ft kintlévősége van, melyből 11.467.878,- Ft lakossági kintlévőség. A 10.000,- Ft feletti lakossági
kintlévőségek behajtása át van adva a NAV-nak. A követelésállomány értékesítésére csak ezen az értéken van
lehetőség, hiszen ez is közpénznek minősül, így várható, hogy a Kft. végelszámolása esetén ezen követelések a
tagtelepülések között kerülnek felosztásra, vagy elévülés miatt leírásra.
A Gyomaközszolg Kft-nek 16.000.000,- Ft tagi kölcsönét is vissza kell fizesse az Önkormányzatnak.
A tájékoztató bemutatja, hogy a Gyomaközszolg Kft-t milyen szempontok szerint szükséges átszervezni. A Kft.
átszervezésével a településeknek módosítani szükséges a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeleteiket.
Az Önkormányzatnak döntenie kell arról, hogy a hulladékszállításhoz nem kapcsolódó közszolgáltatásokat a jövőben
milyen formában kívánja ellátni. Amennyiben a feladatellátó a Zöldpark Nonprofit Kft. lesz, dönteni kell a Kft.
tevékenységi körének bővítéséről és módosítani kell a Kft. Alapító Okiratát. A közszolgáltatás ellátásához biztosítani
kell a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, így javasoljuk a Képviselő-testületnek az átszervezés előkészítését
azzal, hogy a közszolgáltatási feladatok átszervezésére 2019. január 1-jétől kerüljön sor.
A Taggyűlésnek döntenie kell a Gyomaközszolg Kft. további sorsáról is. Indokolt a végelszámolás elindítása,
végelszámoló kijelölése. A Kft-nek mindaddig működnie kell, amíg a kintlévőségei be nem folynak, valamint a
tartozásit ki nem egyenlíti.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
""Tájékoztatás a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. átszervezéséről”"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató
Nonprofit Kft. átszervezéséről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy készítse elő és terjessze a
Képviselő-testület elé a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet
módosítását.
A Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt tegyen javaslatot, a hulladékszállításhoz nem kapcsolódó gyepmesteri telep,
állati-hulladékgyűjtő telep és folyékony hulladékszállításhoz kapcsolódó közfeladat, mint közszolgáltatás jövőbeni
ellátására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. augusztus 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Belterületi közterület elnevezése
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!
2018. május 31-i ülésén a Képviselő-testület Cs. Nagy Lajos gyomaendrődi polgár javaslata alapján úgy döntött,
hogy Gyomán, a református templom és a Kis Bálint Általános Iskola alsó tagozatának épülete közötti területet,
továbbá ennek folytatásában a templom kerítését követve a Hősök emlékművéig terjedő területet Sipos István
sétánynak kívánja elnevezni.
Mivel a névadásra javasolt terület több helyrajzi számú területből áll, és ezek egy része már közterület névvel
rendelkezik, elrendelte az 1595 helyrajzi számú, továbbá az 1589 és 1597/2 helyrajzi számú közterületekből
telekmegosztással létrejövő területnek, telekalakítással egy új közterületté alakítását.
A telekhatár-rendezési eljárás lezajlott, az új közterületet az ingatlannyilvántartást vezető hatóság 1595 helyrajzi
számon fogja bejegyezni a közhiteles ingatlan nyilvántartásba.
A kezdeményezők mellett Sipos Tas Töhötöm, a névadó gyermekeként a család nevében hozzájárulását adta a
közterület elnevezéshez.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"Belterületi földrészletek telekhatár-rendezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Településrendezés
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A bizottság javasolja, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete járuljon hozzá Vinkovics
Attila ingatlanrendező-földmérő által készített 76/2018. munkaszámú, 2/90/2018. adatszolgáltatási iktatószámú
változási vázrajz szerinti, Gyomaendrőd belterület 1589, 1595, 1597/2 helyrajzi számú földrészletek telekhatárrendezéséhez.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 09. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Megyeri László
2. döntési javaslat
"Belterületi közterület elnevezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
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szavazással dönt.
A bizottság javasolja, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében
eljárva Gyomaendrőd belterület 1595 helyrajzi számú, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő,
kivett közterület művelési ágú közterületnek 2018. október 1-étől a Sipos István sétány nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 10. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Megyeri László

8

5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. augusztus 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendeletével fogadta el
a város 2018. évi költségvetését. Jelen előterjesztésben beszámolunk az önkormányzat és intézményei 2018. évi
első féléves 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:

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei %
ban

Személyi juttatások

345729

358997

118307

32,95

Munkaadót terhelő
járulékok

40154

42124

15067

35,77

Dologi kiadás

526051

592168

209847

35,44

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

725996

773047

427358

55,28

Működési kiadások össz. 1637930

1766336

770579

43,63

Felújítások

345703

515720

94970

18,42

Beruházások

1099146

1038772

178988

17,23

Támogatás értékű felhalm.
kiadás és pénzeszk.
16879
átadás ÁK

25017

6152

24,59

Felhalmozási kiadások
összesen

1579509

280110

17,73

1461728
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Tartalék összesen

225513

538355

0

0,00

Kiadások összesen

3325171

3884200

1050689

27,05

Intézményeknek nyújtott
támogatás

384150

392036

203353

51,87

36230

36230

100,00

4312466

1290272

Államháztartáson belüli
megelőlegezések
visszafizetése

Kiadások mindösszesen

3709321

29,92

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 csak 3 hónaphoz kapcsolódik, a felhasználás mértéke 37%. 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
mindössze 11 millió felhasználás történt.
A dologi kiadásoknál a teljesítés 35%-os, ami időarányos alatti felhasználást mutat. A 3 EFOP-os
projektnél a dologi kiadásokra betervezett 196 millió Ft-ból mindössze 52 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 az 55%-a volt a vizsgált időszakban. A Liget
Fürdő Nonprofit Kft. június végéig 23 millió Ft-ot vett igénybe a működési kiadásainak finanszírozására
betervezett 30 millió Ft-ból. Itt jelenik meg a bölcsődei és családi napközi feladatellátáshoz, az
önkormányzati tűzoltóság, a helyi buszközlekedés, a Zöldpark Nonprofit Kft. (parkfenntartás, Sportcsarnok
működtetése, temető üzemeltetése) és a Gyomaszolg Kft. által ellátott feladatokra (holtágak üzemeltetése)
biztosított támogatás időarányos összege. A Bursa Hungarica ösztöndíjprogramhoz biztosított támogatás
összege 575 E Ft volt. Az ebben az időszakban megfizetett hulladékgazdálkodási, vízgazdálkodási és
kistérségi hozzájárulás összege 1.119 ezer Ft. A segélyekre megtervezett keretből 18.373 ezer Ft került
felhasználásra, 27% a felhasználás mértéke.
A tervezett felújításokból közel 95 millió Ft értékű munka valósult meg:
a Hivatal épületének energetikai korszerűsítéséhez megtörtént az előleg összegének, valamint az I.
részszámlának a kifizetése a kivitelező részére 56,6 millió Ft összegben
az endrődi városrész rehabilitációja projekt tervezési végszámlája, az akcióterületi terv és költség
haszon elemzés, illetve a kivitelező előlegszámlája 34 millió Ft értékben
a Hősi emlékmű felújítás költsége 4.153 ezer Ft összegben jelentkezett.
A tervezett beruházások 179 millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják:
a Népligeti sporttelepen a kerítés és lelátó megvalósításához megtörtént az önrész kifizetése 1.566
ezer Ft összegben
Ipartelep út mellett járda építés és egyéb út és parkoló építéshez kapcsolódó engedélyek, eljárási
díjak 1.731 ezer Ft értékben
3 db kerékpártároló vásárlása 69 ezer Ft összegben
a belvíz IX. projekt előleg, 25 és 50%-os kiviteli számlája nettó 112.233 ezer Ft összegben
a gyepmesteri telepen kenel bővítés 1.331 ezer Ft értékben
Öregszőlőben 4 db közkifolyó létesítése 1.549 ezer Ft összegben
a Szabadság téren ideiglenes fogyasztásmérő és színpadi csatlakozó szekrény kialakítása 2.629
ezer Ft értékben
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.)
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Szelektíven gyerekszemmel projekthez esővízgyűjtő beszerzése 79 ezer Ft értékben
Közvilágítási hálózat bővítése 4.083 ezer Ft összegben
kis értékű informatikai és egyéb eszközök (szivattyú, winchester, monitor, roll-up) beszerzése 1.046
ezer Ft értékben
Kner kollégiumba szivattyú, asztal és 6 db szék beszerzése 597 ezer Ft összegben
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 közfoglalkoztatási mintaprogramban beszerzett élcsiszoló gép 326 ezer Ft értékben
Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi járásban projektben kis-és nagyértékű eszköz
vásárlások 11.858 ezer Ft értékben

A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Intézményi működési
bevétel

91552

99643

53139

Vagyoni típusú adók

82000

82000

43070

52,52

Termékek és
szolgáltatások adói

328000

328000

181799

55,43

Egyéb közhatalmi
bevétel

11000

11000

3183

28,94

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

624088

623727

321638

51,57

Önk-ok
műk.támogatása

951314

975476

527670

54,09

Működési célú
maradvány

77663

116002

Működési bevétel
összesen

2165617

2235848

1130499

50,56

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

499830

667095

133,46

Felhalmozási célú
maradvány

1073841

1126788

0

0

Belföldi értékpapírok
beváltása

0

450000

0

0
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Telj. / Mód. Ei %-ban
53,33

Felhalmozási bevétel
1543704
összesen

2076618

667095

32,12

Bevételek
mindösszesen

4312466

1797594

41,68

3709321

A saját bevételek összességében az időarányos felett teljesültek. Az önkormányzati fejlesztések forrását és
saját erejét képező megtakarítás 450 millió Ft összege kamatozó kincstárjegybe van fektetve. A
kincstárjegyek értékesítésére 2018. augusztus hónapjában kerül sor.
A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban több mint 54%-on teljesültek, ezen belül a vagyoni típusú
adóbevétel 52%-ban, a termékek és szolgáltatások adói pedig 55%-ban realizálódtak. A vagyoni típusú adók
közé tartozik az építményadó, az épület után fizetett idegenforgalmi adó, telekadó és a magánszemélyek
kommunális adója. A termékek és szolgáltatások adói közé sorolandó a helyi iparűzési adó, a gépjárműadó,
a talajterhelési díj bevétel és a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó. Az iparűzési adóbevételünk
56%-ban teljesült a vizsgált időszakban.
A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra átvett
pénzeszközök, kölcsönök visszatérítése 51%-ban teljesültek. Itt jelenik meg a Start mintaprogramra és az
egyéb közfoglalkoztatásra járó támogatás 97.410 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 és a 2018. első negyedévi költségeihez elutalta a bekért kiegészítés összegét 4.690 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 6.480 E Ft értékben realizálódtak. A 2017. évi
szúnyoggyérítési feladatokhoz érkezett önkormányzati támogatás összege 316 E Ft. A három EFOP-os
pályázathoz is érkezett előleg a vizsgált időszakban, 18.148 E Ft a Kulturális intézmények a köznevelés
eredményességéért projekthez, 37.230 E Ft az Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön
projekthez, illetve 149.942 ezer Ft a Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi járásban projekthez.
A Körös-szögi Kistérségi Társulás 2.432 ezer Ft összegben utalt támogatást, melyből 2.107 ezer Ft a KEOPos projektekben beszerzett eszközök bérbeadásából származó bevétel fel nem használt összege volt, illetve
megtörtént a 2017. évi működési hozzájárulás elszámolása is, melynek során 325 ezer Ft az önkormányzat
részére visszautalt, fel nem használt támogatási összeg. 1 millió Ft támogatás érkezett az I. világháborús
rendezvény megtartásához.
A támogatás értékű felhalmozási bevételek és az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett
pénzeszközök, valamint felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök több mint 667
millió Ft összegben teljesültek. Itt jelenik meg a közfoglalkoztatás felhalmozási támogatása 9.493 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 Fűzfás zugi áteresz felújításának (95.000 ezer
Ft), a Kodály-Hídfő utca közti belvíz elvezetésnek (70.000 ezer Ft), a Csókás zugi áteresz felújításának
(75.000 ezer Ft) támogatási előlegei, továbbá a Gyomai városrész rehabilitációjának 250.000 ezer Ft
összegű támogatási előlege, az I. világháborús emlékmű felújításához kapott 2.000 ezer Ft összegű
támogatás, 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, egyéb
telek értékesítéséből realizálódott 1.244 ezer Ft, továbbá az út és csatorna érdekeltségi hozzájárulás címén
befolyt 145 ezer Ft, valamint a lakosság részéről a lakás-, belvíz-és elemi kár kölcsön törlesztések 637 ezer
Ft összege. A Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület átutalta a Népligeti Sporttelepen építendő kerítés
önerejét 419 ezer Ft összegben, illetve a Körös-vidéki Horgászegyesület Szövetsége átutalta a kialakítandó
versenypálya építéséhez vállalt 1.200 ezer Ft-ot.

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

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.
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Teljesítés

Telj / a mód. Ei %
ban

Személyi juttatások

173884

183443

91168

49,70

Munkaadót terhelő
járulékok

37275

39151

19127

48,85

Dologi kiadás

41052

51162

21513

42,05

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

5340

5416

2683

49,54

Működési kiadások
összesen

257551

279172

134491

48,17

Beruházás

550

550

232

42,18

Felújítás

3300

3300

0

0

Kiadások
mindösszesen

261401

283022

134723

47,60

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 jubileumi jutalom terhére nem történt kifizetés 2018.
június 30. napjáig. A folyamatban lévő CLLD pályázathoz kapcsolódóan betervezett bér és járulékköltség
49%-a került felhasználásra.
A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése a CLLD projekt nélkül, időarányos (50,69%) felhasználást
mutat. A projekt dologi kiadásainak finanszírozására 9.975 E Ft került beépítésre, melyből mindössze egy
tétel (Helyi közösség fejlesztési stratégia átdolgozása) kifizetésére került sor, bruttó 635 E Ft összegben.
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 232 ezer Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban, hősugárzó, porral oltó
készülék, ütve-fúrógép és 4 db fényzáró szalagfüggöny vásárlására került sor.

Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei %-ban

Intézményi műk.
bevételek

1000

1000

596

59,60

Közhatalmi bevételek 260

260

40

15,38

Működési célú
támogatás értékű
bevétel

0

21381

4840

22,64

Előző évi maradvány
igénybevétele

0

77

77

100,00

Irányító szervtől
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260141

260304

129465

49,74

Bevételek összesen 261401

283022

135018

47,71

kapott támogatás

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 4.785 E Ft támogatási összeg.
Az irányító szervtől kapott támogatás az időarányosnak megfelelően 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

16691

7741

46,38

Munkaadót terhelő
járulékok

2855

3032

1387

45,75

Dologi kiadás

14844

15301

8011

52,36

Működési kiadás

32616

35024

17139

48,94

Felhalmozási kiadás 3570

3715

352

9,48

Kiadások
mindösszesen

38739

17491

45,15

36186

A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a munkaadót
terhelő járulékok teljesülése kis mértékben az időarányos előirányzat alatti, melynek oka, hogy a
betervezett jubileumi jutalom kifizetése még nem történt meg a vizsgált időszakban. 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 52 %, időarányos feletti a felhasználás mértéke:
A Könyvtár állománygyarapításra a betervezett 2.558 ezer Ft-ból 1.153 ezer Ft-ot használt fel, azaz a
keret 45 %-át. A könyvek, folyóiratok beszerzése az igényekhez igazodva történik annak tükrében,
hogy a felhasználás év végén nem haladhatja meg a rendelkezésre álló keretet.
Az épület rezsi kiadásaira betervezett keretnek a 76 %-a felhasználásra került az első félévben. Az
intézmény május és június hónapban kapott egy-egy elszámoló számlát a villamosenergia és a gáz
felhasználásról. Az új telephely tényleges rezsiköltség igénye ebben az évben fog realizálódni.
Amennyiben az intézmény saját költségvetéséből, az esetlegesen képződő többlet bevételéből nem
tudja év végéig kigazdálkodni a közüzemi díjak megnövekedett költségét, abban az esetben plusz
támogatás biztosításáról szükséges dönteni.
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A beruházások között 352 ezer Ft értékben történtek beszerzések (dobogó vásárlás, riasztó kiépítés és
kisértékű eszközbeszerzés).
Bevételek alakulása:
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei %-ban

Intézményi működési
600
bevételek

600

428

71,33

Működési célú
támogatás értékű
bevétel

2058

1856

90,18

Előző évi maradvány
0
igénybevétele

11

11

100,00

Irányító
szervtől
35586
kapott támogatás

36070

17663

48,97

Bevételek összesen 36186

38739

19958

51,52

0

Az intézmény saját bevétele között internet használathoz és fénymásoláshoz kapcsolódóan jelentkeztek
bevételek.
A közfoglalkoztatottak finanszírozására leutalt támogatás összege 1.856 ezer Ft.
Az irányító szervtől kapott támogatás felhasználása időarányossal közel azonosan alakult a vizsgált
időszakban.

Kállai Ferenc Kulturális Központ

Kiadások alakulása:
ban

adatok E Ft-

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei. %
ban

Személyi juttatások

17868

18678

9820

52,58

Munkaadót
járulékok

3489

3562

1901

53,37

12859

21239

14674

69,09

Működési kiadások
34216
összesen

43479

26395

60,71

Beruházás

2660

2660

165

6,20

Felhalmozási
kiadások összesen

2660

2660

165

6,20

terhelő

Dologi kiadás
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Kiadások
mindösszesen

36876

46139

26560

57,57

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése kis mértékben az időarányos felett alakult. Ez
azzal indokolható, hogy a „Tanórán kívüli kulturális foglalkozások támogatása Gyomaendrődön” EFOP-os
projekt szakmai vezetője részére kifizetett bér és járulék előirányzata még nem került átadásra az intézmény
részére, illetve 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 69%-a került felhasználásra. A közművelődési kormányzati
funkción a felhasználás mértéke 56%, amely a Halló! Itt a kultúrház! NKA-s pályázat megvalósításához
kapcsolódó kifizetések teljesítésével indokolható, a betervezett 770 ezer Ft 100%-ban felhasználásra került.
A turisztikai elemek (kilátó, Körös Látogatóközpont, vízi színpad) működtetésére betervezett dologi kiadás
keretnek a 36%-a került felhasználásra. A vizsgált időszakban lezajlott a Sajt és Túrófesztivál, a betervezett
7,8 millió Ft összegű előirányzat és a 8 millió Ft összegű tényleges kiadás különbözete a következő
rendeletmódosítással kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe.
A beruházási kiadások között polcok, promóciós kínálók és kisértékű gépek, berendezések beszerzése
valósult meg.

Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei. %ban

7270

9146

5160

56,42

célú
értékű 1759

2667

2954

110,76

Előző évi maradvány
0
igénybevétele

48

48

100,00

Irányító
szervtől
27847
kapott támogatás

34278

22419

65,40

Bevételek össz.

46139

30581

66,28

Megnevezés
Intézményi
bevételek
Működési
támogatás
bevétel

műk.

36876

Az intézményi saját bevételek az időarányos felett, 56 %-on teljesültek. A művelődési háznál a tervezett
4.000 ezer Ft-nak a 43%-a folyt be, a Turisztikai pályázat projektelemeinél a teljesült bevétel összege 1.563
ezer Ft, a tervezett bevételnek a 48%-a realizálódott. A sajt és túrófesztiválhoz kapcsolódóan 1.876 ezer Ft
bevétel folyt be.
A működési célú támogatásértékű bevételek között realizálódott a két NKA pályázat 1.100 ezer Ft
összegű támogatása, az 1.095 ezer Ft összegű GINOP-os pályázat leutalt támogatása és a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 759 ezer Ft összegű támogatás.
Az irányító szervtől igénybevett támogatás összege az időarányost meghaladva teljesült, ami azzal
indokolható, hogy a rendezvényre biztosított támogatás teljes mértékben felhasználásra került.

Szent Antal Népház
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Kiadások alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei. %
ban

Személyi juttatások

13298

13963

7242

51,87

Munkaadót
járulékok

2609

2675

1393

52,07

7096

7173

2991

41,70

Működési kiadások
23003
összesen

23811

11626

48,83

Beruházás

0

101

72

71,29

Felújítás

1000

1000

0

0,00

Felhalmozási
kiadások összesen

1000

1101

72

6,54

Kiadások
mindösszesen

24003

24912

11698

46,96

terhelő

Dologi kiadás

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányost kissé meghaladva 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 42%. A Szent Antal zarándokház dologi kiadása 42 %-os felhasználást mutat,
a Népház dologi kiadásai 73%-on teljesültek, a Tájház kiadását 27%-on teljesítette, a sütőház 14%-on. A
Bárka Látogatóközpontnál minimális kiadás jelentkezett.
A beruházások között egy benzines fűnyíró, 2 db gázzsámoly és egy db szivattyú beszerzése jelenik meg.

Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei. %ban

6220

6220

2268

36,46

763

683

Előző évi maradvány
0
igénybevétele

9

9

100,00

Irányító
szervtől
17783
kapott támogatás

17920

11837

66,05

Bevételek összesen 24003

24912

14797

59,40

Megnevezés
Intézményi
bevételek

műk.

Működési
támogatás
bevétel

célú
értékű 0

17

Az intézményi saját bevételek az időarányos alatt, 36%-on teljesültek. A Tájháznál a betervezett 800 ezer
Ft-ból 355 ezer Ft realizálódott, a Népháznál a tervezett 1.000 ezer Ft-nak a 33%-a folyt be, továbbá a
Turisztikai pályázat projektelemei közül a szálláshely bevétel 1.298 ezer Ft, a terv 60%-a, a Sütőházé 188
ezer Ft, a terv 38%-a.
A működési célú támogatásértékű bevétel soron a közfoglalkoztatott alkalmazásához kapcsolódó
támogatás 683 ezer Ft összege jelenik meg.
Az irányító szervtől igénybe vett támogatás 66 %, 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

102981

50979

49,50

Munkaadót
járulékok

20698

20847

10638

51,03

13294

13439

6743

50,17

Működési kiadások
135491
összesen

137267

68360

49,80

Beruházások

1000

1162

127

10,93

Felújítások

2000

2000

0

0,00

Felhalmozási kiadás
3000
összesen

3162

127

4,02

Kiadások
mindösszesen

140429

68487

48,77

terhelő

Dologi kiadás

138491

Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált időszakban az
időarányossal közel azonosan teljesültek mind a csárdaszállási, mind a gyomaendrődi telephelyeken.
A dologi kiadás összességében az időarányossal egyező. A csárdaszállási telephelyen 59%, a
gyomaendrődi óvodákban 49% volt a vizsgált időszakban a felhasználás mértéke.
A beruházások között konyhai kiszolgáló pult, porszívó, vasaló, gőztisztító beszerzése valósult meg 127
ezer Ft értékben.

Bevételek alakulása:
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.
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Teljesítés

Telj. / Mód. Ei %ban

Intézményi műk.bev.

43,88

98

43

1643

1922

116,98

Előző évi maradvány
0
igénybevétele

237

237

100,00

Irányító szervtől kapott
138393
támogatás

138451

69069

49,89

Bevételek összesen

140429

71271

50,75

Működési
támogatás
bevétel

98

célú
értékű 0

138491

Az intézmény működési bevétele a csárdaszállási óvodások étkezési térítési díj bevételét foglalja magában.
A működési célú támogatásértékű bevétel soron a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás 1.922 ezer
Ft összege jelenik meg.
Az irányító szervtől kapott támogatás összege közel azonos az időarányos tervezett előirányzat
összegével.

Városi Egészségügyi Intézmény

Kiadások alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei. %
ban

Személyi juttatások

75063

75425

39245

52,03

Munkaadót
járulékok

15327

15397

8131

52,81

96282

110278

48361

43,85

Működési kiadások
186672
összesen

201100

95737

47,61

Beruházások

6500

6500

863

13,28

Kiadások
mindösszesen

193172

207600

96600

46,53

terhelő

Dologi kiadás

Az intézményben a személyi juttatások és a járulékok a vizsgált időszakban az időarányost kissé
meghaladva teljesültek. A helyettesítési feladatokra és a béren kívüli juttatásokra betervezett keret
felhasználása haladja meg az időarányost.
A dologi kiadások teljesülése időarányos alatti.
Beruházásokra a vizsgált időszakban 863 ezer Ft-ot költött az intézmény. Kamerarendszer kiépítésére
került sor és kisértékű gépek, műszerek, berendezések vásárlása történt.
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Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei %ban

3228

3228

2911

90,18

170417

90534

53,12

Előző évi maradvány
15472
igénybevétele

29468

29468

100,00

Irányító szervtől kapott
4055
támogatás

4487

537

11,97

Bevételek összesen

207600

123450

59,47

Megnevezés
Intézményi
bevétel

működési

Működési
támogatás
bevétel

célú
értékű 170417

193172

A betervezett intézményi működési bevétel teljesítése 90%, mely elsősorban a továbbszámlázott
költségekből és a bérleti díj bevételekből realizálódott.
A működési célú támogatásértékű bevételek között az OEP-től kapott támogatás jelenik meg.
Irányító szervtől kapott támogatás összege a vizsgált időszakban minimális volt.

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

36439

15630

42,89

Munkaadót
járulékok

6816

6935

3023

43,59

26156

27093

14404

53,17

Működési kiadások
68371
összesen

70467

33057

46,91

Beruházás

396

1733

1733

100,00

Felhalmozási
kiadások összesen

396

1733

1733

100,00

Kiadások
mindösszesen

68767

72200

34790

48,19

terhelő

Dologi kiadás
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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 35%-a került felhasználásra.
A dologi kiadások teljesítése a projekt nélkül 46%, a projektre betervezett dologi keretnek az 58%-a került
felhasználásra.
Beruházási kiadás 1.733 ezer Ft összegben jelentkezett, melyből klímabeszerzés történt 396 ezer Ft
értékben, szimulációs szemüveg és egyéb kisértékű eszköz vásárlására került sor 230 ezer Ft összegben
KAB pályázati forrás terhére, illetve az EFOP-os projekthez kapcsolódóan fénymásoló és 6 db GPS készülék
vásárlása történt 1.107 ezer Ft összegben.

Bevételek alakulása:
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Telj. / Mód. Ei. %ban

Módosított ei.

Teljesítés

Intézményi működési
0
bevételek

0

8

Működési
támogatás
bevétel
és
pénzeszköz

2810

1668

59,36

Előző évi maradvány
29129
igénybe vétele

30413

30413

100,00

Irányító
szervtől
38738
kapott támogatás

38977

21440

55,01

Bevételek összesen 68767

72200

53529

74,14

célú
értékű
900
átvett

Az intézmény működési bevételei között kamatbevétel jelenik meg.
A támogatás értékű bevételek között a közfoglalkoztatáshoz leutalt 768 ezer Ft összegű támogatás és az
Emberi Erőforrások Minisztériumától elnyert 900 ezer Ft összegű támogatás (KAB) realizálódott.
Az irányító szervtől igénybe vett támogatás az időarányost kissé meghaladva teljesült.

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-
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Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei %
ban

Személyi juttatások

340 822

368 026

196 646

53,4

Munkaadót terhelő járulékok

70 660

77 413

39 975

Dologi kiadás

232 817

218 468

123 340

56,4

Beruházások

2 000

2 436

531

28,2

Működési kiadások összesen

646 299

666 343

360 493

54,1

51,6

Az intézménynél a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok teljesítése túllépi az időarányos
tervezetet. Ennek oka, hogy a vizsgált időszakban a szociális ágazati pótlék és teljesített kompenzáció 1-4
havi előirányzata került csak beépítésre az előirányzatokba, ami torzítja a féléves teljesítést. Valójában, ha
ezek a tételek kiemelésre kerülnek az előirányzatokból és a teljesítésből is – akkor a személyi juttatás és
járulékainak kifizetése a tervezett szintnek megfelelő arányt mutatja 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 jogcímeken megtervezett kiadások ezeken a tételeken kívül a tervezettnek megfelelően alakultak, év
végére valamennyi dologi kiadás és egyéb folyó kiadás jogcímen és tevékenységen a tervezett előirányzatok
fognak realizálódni.
A beruházások között 531 ezer Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban. A Foglalkoztatási Hivatal
által biztosított támogatásból közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések történtek, továbbá
mikrohullámú sütők kerültek beszerzésre a gondozó egységeinkben a régiek elhasználódása,
meghibásodása miatt., illetve a HAACP szerint konyhai használatra is alkalmas elektromos rovarcsapdák (2
db) kerültek beszerzésre a központi főzőkonyhába.

Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei %-ban

236 777

222 615

123 967

55,69

0

0

0

0

Támogatás értékű működési
0
bevétel

17 027

17 027

100

Felhalmozási bevétel

0

0

0

0

Előző évi maradvány

0

0

0

0

409 522

426 452

220 694

51,75

646 299

666 342

361 938

54,32

Intézményi
bevételek

működési

Közhatalmi bevételek

Irányító
szervtől
támogatás
Bevételek összesen

kapott
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Az intézmény működési bevételei a módosított előirányzathoz képest magasabb %-ban teljesültek. Ez
egyrészt az ellátottak magasabb fizető képességének köszönhető, másrészt az általános iskolai étkezők
között magasabb számú az igénybevétel a térítési díjat fizetők köréből, mint a tervezett létszám. Ennek
köszönhetően a térítési díj bevétel ezen a jogcímen magasabb arányban teljesült az első félévben, mint az
időarányos tervezett.
Támogatás értékű működési bevételek jogcímen a Foglalkoztatási Hivatal által a közfoglalkoztatottak bérére
kiutalt bértámogatás került elszámolásra, mely 100%-os fedezetet biztosított az intézménynél foglalkoztatott
közfoglalkoztatottak bérére.
Az irányító szervtől kapott támogatás az időarányoshoz képest minimális túllépést mutat, mely az ágazati
és kiegészítő ágazati pótlék címen 1-6 hónapra megkapott állami támogatás korrekcióját követően
megszűnik. Összességében elmondható, hogy az időarányos szintnek megfelelő az iránytó szervi támogatás
teljesülése.

Önkormányzati összegzés, kitekintés:
A mai napon (2018. augusztus 10.) az önkormányzat főszámláján 382 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
féléves gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"2018.I. féléves gazdálkodásról szóló önkormányzati beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat és intézményei 2018. első
féléves gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. augusztus 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium felújítása , fejlesztése
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-Testület!
Farkas Zoltánné, mint a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium igazgatója az Önkormányzat
tulajdonában, de a KLIK fenntartásában lévő Népliget úti iskola udvarának és 4 tantermének fejlesztésére vonatkozó
kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz.
A kérelemben szereplő fejlesztések:
Udvar fejlesztés:
A Fő épület udvari bejárata előtti 157 m2-es beton felület ad helyet az iskolai rendezvényeknek, így egyfajta
színpadként funkcionál. A beton burkolat a csapadékvíz hatására több helyen felfagyott és megsüllyedt.
A kért fejlesztés ennek a területnek a 4 cm vastag térburkolóval történő burkolását tartalmazza, melynek becsült
költsége bruttó 1.424.709 Ft
A munkálatok tartalmazzák a meglévő beton felület kiegyenlítését, 3 db víznyelő akna építését és a felület
burkolását.
Tanterem felújítás:
Az alsó tagozatos épület földszinti 4 tantermében található parketta padlóburkolat leromlott, felújításra szorul.
A 4 tanterem teljes felülete 175 m2. A felújítás során el kell végezni a parketta felcsiszolását, hézag kitöltését és min.
2 rétegű újra lakkozását.
A munkálatok becsült költsége bruttó 1.082.358 Ft
A munkálatok összköltsége bruttó 2.507.067 Ft, melyre fedezetet nyújthat a 2018. évi költségvetés 6. mellékletében
található köznevelési intézmények üzemeltetésére elkülönített forrás.
A fenti árak mennyiség alapú becsült árak, így amennyiben a Képviselő-testület támogatja a munkálatok elvégzését,
úgy a beszerzési szabályzatunk szerint 3 árajánlat alapján kerül kiválasztásra a kivitelező.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Fejlesztések támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium
5500 Gyomaendrőd, Népliget út 2. szám alatti iskola udvarának 157 m2-es térburkolását és az alsó tagozatos
iskolaépület földszinti tantermeinek parketta felújítását összesen 175 m2 felületen.
A munkálatok elvégzéséhez bruttó 2.507.067 Ft-ot biztosítson 2018. évi költségvetés 6. mellékletében található
köznevelési intézmények üzemeltetésére elkülönített forrás terhére és hatalmazza fel a polgármestert a beszerzési
eljárás lefolytatására, valamint a vállalkozási szerződés és egyéb jognyilatkozatok aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 12. 30.
Felelős: Toldi Balázs
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Hivatali felelős: Pardi László
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. augusztus 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Önkormányzati tűzoltóság támogatási szerződésének felülvizsgálata
Megyeri László aljegyző, Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendeletének 6. melléklet „Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai
kormányzati funkciónként 2018. évben” című mellékletének 159-ik sorában 9.026.000.- forint összegű
államháztartáson kívülre szóló működési célú pénzeszköz átadást tervezett a Hunyai, Csárdaszállási,
Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság (a továbbiakban: önkormányzati tűzoltóság) támogatásának szüksége
esetére.
A hatályos önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat és az önkormányzati tűzoltóság a 2018. április 20-án,
VI. 49-242/2018. ügyiratszámon nyilvántartott okiratban (továbbiakban: támogatói okirat) megállapodtak a fenti
előirányzat terhére egyedi támogatási igény benyújtása alapján megítélt működési célú pénzeszköz átadásátvételéről, mely alapján a támogató vissza nem térítendő, támogatást nyújtott az önkormányzati tűzoltóság részére.
Időközben az önkormányzati tűzoltóság Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény XIV. Belügyminisztérium fejezetében az önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatására
biztosított előirányzat terhére támogatást nyert el a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált
bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendeletben előírt bérrendezés finanszírozására.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főtámogató) egyedi döntése alapján az
önkormányzati tűzoltóság 4.549.680.- Ft, azaz négymillió-ötszáznegyvenkilencezer-hatszáznyolcvan Ft összegű
költségvetési támogatásban részesült, vissza nem térítendő támogatásként.
A Főtámogató az önkormányzati tűzoltóság részére előirányzat-átcsoportosítás útján biztosítja a támogatás
összegét. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Támogató) a támogatást az
önkormányzati tűzoltóság részére egyösszegű támogatási előlegként folyósítja. A banki átutalás teljesítéséről az
előirányzat-átcsoportosítás után a Támogató intézkedik. A támogatási időszak 2018. január 1-től 2018. december
31-ig tart.
Az előzőekben leírtakra figyelemmel az önkormányzati tűzoltóság működési forrását kiegészítő önkormányzati
támogatás mérsékelhető, amely alapján a támogatói okirat 2. és 4. pontjának módosításáról a döntési javaslat
szerint rendelkeznek majd a felek. Az okirat tényleges módosítására a Támogató előirányat-átcsoportosítását
követően kerül sor.
Javaslom a Képviselő-testületnek a következő döntési javaslat elfogadását:
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Önkormányzati tűzoltóság támogatási szerződésének felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A bizottság javasolja, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati
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tűzoltóságoknak Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény XIV.
Belügyminisztérium fejezetében az önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatását célzó előirányzat
terhére, a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016.
(XII. 15.) Korm. rendeletben előírt bérrendezés finanszírozására biztosított, és a Hunyai, Csárdaszállási,
Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság által elnyert 4.549.680.- Ft támogatásra figyelemmel kezdeményezze a
2018. április 20-án, VI. 49-242/2018. ügyiratszámon nyilvántartott támogatói okirat módosítását a következők szerint:
"Támogatási szerződés módosítás
amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., törzskönyvi azonosító:
725525, KSH statisztikai számjel: 15725527-8411-321-04, ÁHTI azonosító: 735122, adószám: 15725527-2-04,
számlaszám: 53200125-11062402 költségvetési elszámolási számla, képviseli: Lehóczkiné Timár Irén
alpolgármester), mint támogatást nyújtó (továbbiakban: „Támogató”)
másrészről a
Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság, (székhelye: 5502 Gyomaendrőd Fő u. 2.,
nyilvántartási száma: 0400/Pk.60083/2008, adószám: 18394032-1-04, KSH statisztikai számjel: 18394032-8425549-04, számlaszám: 10402245-50505549-55491009, képviseletében eljár: Toldi Balázs elnök), mint a támogatás
igénylő (továbbiakban: „Támogatott”)
együttesen szerződő felek (továbbiakban: Szerződő felek ) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek
szerint:
Előzmények:
A Szerződő felek 2018. április 20-án, VI. 49-242/2018. ügyiratszámon nyilvántartott okiratban (továbbiakban:
támogatói okirat) megállapodtak Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.
(II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete 159. sorszámú ’Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre’ megnevezésű során lévő előirányzat terhére egyedi támogatási igény benyújtása alapján megítélt működési
célú pénzeszköz átadás-átvételéről, mely alapján a támogató vissza nem térítendő, támogatást nyújt kizárólag a
Támogatott részére.
Időközben a Támogatott Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény XIV.
Belügyminisztérium fejezetében az önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatására biztosított
előirányzat terhére támogatást nyert el a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum
megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendeletben előírt bérrendezés finanszírozására, így a működési
forrását kiegészítő önkormányzati támogatás mérsékelhető, amely alapján a támogatói okirat 2. és 4. pontjának
módosításáról következőkben rendelkeznek az 1 és 2. pont szerint:
1. A Támogató a „Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság elvárt létszáma, létesítményei
és felszerelései minimális mennyisége, minősége és a szolgálat ellátás infrastrukturális feltételei biztosítása” céljára
bruttó 4.476.320.- Ft, azaz négymillió-négyszázhetvanhatezer-háromszázhúsz forint összegű, vissza nem
térítendő, támogatást nyújt kizárólag a Támogatott részére.
2. A Támogató a támogatás összegét a szerződés Szerződő felek általi aláírását követő utalja át a Támogatott
K&H Bank pénzintézetnél vezetett 10402245-50505549-55491009 számú számlájára a következő ütemezéssel:
a) az eredeti megállapodás éves támogatási összegének 3/12-ed része a 2018. évi költségvetési rendelet
kihirdetését követő hó 10. napjáig
b) ezt követően a tárgyhó 10. napjáig az eredeti megállapodás éves támogatási összeg 1/12-ed része, mindaddig,
amíg az 1. pont szerinti módosított támogatási összeget el nem éri.
c) amennyiben az a) és b) pont szerint folyósított összeg meghaladja a módosított megállapodás 1. pontja szerinti
támogatás mértékét, úgy a Támogatott a Támogató felhívásától számított 8 napon belül egy összegben visszafizeti a
többletfinanszírozás összegét a Támogató számlájára.
3. A szerződés 3 darab, egymással mindenben megegyező, eredeti példányban készült, melyből aláírás után 2
példány a Támogatót, 1 példány a Támogatottat illet meg.
4. Szerződő felek a szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték és azt, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás után cégszerűen jóváhagyólag aláírták.
Kelt: Gyomaendrőd, 2018. ........

Kelt: Gyomaendrőd, 2018. ........
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………………………………………………
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester
Támogató

…………………………………………...
Toldi Balázs elnök
Támogatott

Jogilag ellenjegyzem:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

……………………………………………..
Dr. Uhrin Anna
jegyző

……………………………………………..
Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető

„
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. augusztus 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Közszolgáltatási szerződés az egészséges életmóddal, a turizmussal, a
sport és ifjúsági feladatokkal kapcsolatos közfeladatok ellátására
Megyeri László aljegyző, Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2003-ban jelentős beruházással felújította és bővítette a Gyomaendrődi Liget
Fürdő és Kempinget azzal a céllal, hogy korszerű feltételeket teremtsen a helyi lakosságnak az egészséges
életmóddal kapcsolatos szolgáltatások eléréséhez, a turizmus fellendítéséhez, továbbá a tanmedencét is magában
foglaló új létesítmény építésével az úszásoktatás, a vízi sportok és kapcsolódó ifjúsági feladatok segítését célzó
szolgáltatások eléréséhez.
A beruházás aktiválását röviddel megelőzően létrehozta a 100%-os tulajdonában álló Gyomaendrődi Liget Fürdő
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, akivel 2004. május 7-én, a 85/2004. (III. 25.) KT határozattal
jóváhagyott, bérleti szerződést kötött a fürdő létesítmény üzemeltetésére.
Az Európai Uniós tagságunkból eredően az Európai Unió működéséről szóló szerződés kapcsolódó cikkeinek
szabályai alkalmazására és az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott
ellentételezés rendezésére 20/2013. (I. 31.) Gye. Kt. határozatával jóváhagyott öt éves futamidőre szóló
közszolgáltatási szerződést kötött az önkormányzat a gazdasági társaságával.
A közszolgáltatási szerződés lejárt.
Ahhoz, hogy az önkormányzat a továbbiakban is jogszerűen nyújtson pénzügyi támogatást a gazdasági
társaságának, úgy egyszemélyi tulajdonosként ismét általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtására kell
köteleznie azt, és új közszolgáltatási szerződés keretében kell rendezni az önkormányzati közfeladat ellátásának
rendjét és a feladat ellentételezésének feltételeit.
Tisztelt Képviselő-testület!
A döntési javaslat és a szerződéses tartalom meghatározásához röviden összefoglaljuk az általános gazdasági
érdekű szolgáltatás nyújtása során felmerült költségek kompenzációjával kapcsolatos uniós és hazai szabályokat.
Az Európai Unióról szóló szerződés és az európai unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt
változatának általános szabálya szerint. „[2. Szakasz Állami támogatások 107. cikk (az EKSz. korábbi 87. cikke)] …
Ha a Szerződések másként nem rendelkeznek, a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami
forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk
termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok
közötti kereskedelmet.”
Általános szabály tehát, hogy tilos a versenybe avatkozni egyes vállalkozásoknak nyújtott előny biztosításával
Az Európai Bizottság 360/2012/EU rendelete (2012. április 25.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.
és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról kimondja továbbá:
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikkének (1) bekezdése meghatározza, mely
intézkedések minősülnek állami támogatásnak. Az EUMSZ 108. cikkének (3) bekezdése általános szabályként
előírja, hogy az állami támogatásokat be kell jelenteni az Európai Bizottságnak, hogy az megvizsgálhassa, vajon az
állami támogatás összeegyeztethető-e a belső piaccal. A 994/98/EK tanácsi rendelet 2. cikke lehetővé teszi a
Bizottság számára, hogy rendeletben de minimis szabályt fogadjon el, amelynek értelmében a csekély összegű
támogatások nem minősülnek állami támogatásnak, mivel nincsenek hatással a tagállamok közötti versenyre és
kereskedelemre; ezért ezek nem tartoznak az EUMSZ 108. cikkének (3) bekezdésében említett bejelentési
kötelezettség hatálya alá.
Ez a rendelet kiegészíti a de minimis támogatásokról szóló rendeletet (1998/2006/EK bizottsági rendelet), és az
általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozásoknak nyújtott támogatásra vonatkozik. Az ilyen
támogatást nem kell bejelenteni, ha valamely általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozásnak nyújtott
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csekély összegű támogatás bármely hároméves időszakon belül nem haladja meg az 500 000 EURt, és a
kumulációra (összevonásra) vonatkozó rendelkezéseket figyelembe veszik. A de minimis támogatásról szóló
általános rendeletben meghatározott felső határ ugyanakkor csak 200 000 EUR.
Azonban ami az általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtása során felmerült költségek kompenzációját illeti,
az Európai Bíróság az Altmark-ügyben hozott ítéletében egyértelműen kimondta, hogy az előny biztosítása négy
feltétel együttes teljesülése esetén zárható ki. Másképp fogalmazva: a négy feltétel megléte esetén kizárható az,
hogy előny biztosításáról van szó, mivel nem előnyt nyújtanak, hanem költséget kompenzálnak.
Először is, a kedvezményezett vállalkozást ténylegesen közszolgáltatási kötelezettségnek kell terhelnie, és e
kötelezettségnek egyértelműen meghatározottnak kell lennie.
Másodszor, az ellentételezés kiszámításának alapjául szolgáló feltételeket tárgyilagos és átlátható módon
előzetesen kell megállapítani.
Harmadszor, az ellentételezés nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek végrehajtása során felmerülő
költségek egészben vagy részben való fedezéséhez szükséges mértéket, figyelembe véve a kapcsolódó bevételeket
és az ésszerű nyereséget.
Negyedszer, ha a közszolgáltatási kötelezettség végrehajtásával megbízott vállalkozás kiválasztása nem
közbeszerzési eljárás keretében történik, amely lehetővé tenné, hogy azt a jelöltet válasszák, aki a közösségnek
legkevesebb költséggel járó szolgáltatást tudja nyújtani, a szükséges ellentételezés mértékét azon költségek
elemzése alapján kell megállapítani, amelyet egy átlagos, jól vezetett és a közszolgáltatási követelmények
kielégítéséhez szükséges eszközökkel megfelelően felszerelt vállalkozásnál e kötelezettségek teljesítésekor
felmerülnének, figyelembe véve a kapcsolódó bevételeket és a kötelezettségek teljesítéséből származó ésszerű
nyereséget. A Bizottság ezeket a feltételeket részletesen ismertette az európai uniós állami támogatási
szabályoknak az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásának ellentételezésére való alkalmazásáról szóló
közleményében. [BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2005. november 28.) az EK-Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének
az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatással járó
ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról (az értesítés a C(2005) 2673.
számú dokumentummal történt) (2005/842/EK)]
Ezzel együtt több uniós dokumentum is megerősítette, hogy az EU bíróságának az Altmark per kapcsán tett
megállapításai alapján milyen ellentételezési gyakorlat nem minősül állami támogatásnak. Vegyük végig a
következő uniós dokumentum alapján, hogy a közszolgáltatási szerződés alapján végzendő feladataink
finanszírozása állami támogatásnak minősül-e vagy sem?
A közszolgáltatással járó ellentételezés formájában nyújtott állami támogatásról szóló közösségi keretszabály
(2005/C 297/04) 2. az állami támogatásnak számító közszolgálattal járó ellentételezés összeegyeztethetőségét
szabályozó feltételek fejezet 2.1. Általános rendelkezések alcím 6. pontja szerint a Bíróság az Altmark-ítéletében
megállapította azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén a közszolgálattal járó kötelezettség nem számít
állami támogatásnak. Ezek a következők:
„[…] Először is, a kedvezményezett vállalkozásnak közszolgáltatási kötelezettséggel kell rendelkeznie, és e
kötelezettségeket világosan meg kell határozni. […]
Mi a közfeladat?
- minden önkormányzati feladat közfeladat
- közfeladat ellátása elsősorban költségvetési szerv alapításával történik
- az ÁHT megengedi, hogy az önkormányzat államháztartáson kívüli szervezettel lásson el feladatot. [az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény] 3/A. §]
Közszolgáltatási szerződés keretében tervezett közfeladatok (az EU jogi terminológia szerint Általános Gazdasági
Érdekű Szolgáltatások - ÁGÉSZ):
Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Kft.-re ruházandó közfeladatok:
Az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 4. pont
Turizmussal kapcsolatos feladatok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. §
(1) bekezdés 13. pont
Sport és ifjúsági ügyek: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 15.
pont
A fenti közfeladatokat a Gyomaendrődi Liget Fürdő és Kemping létesítmény üzemeltetésével, a létesítmény
szolgáltatásai útján valósítja meg.
[…] Másodszor, az ellentételezés kiszámításához alapul vett paramétereket objektív és átlátható módon előre meg
kell határozni, hogy ne jöjjön létre olyan gazdasági előny, amely a kedvezményezett vállalkozásnak kedvez a
konkurens vállalkozásokkal szemben. […] Amennyiben a tagállam a vállalkozás veszteségeinek fedezésére anélkül
fizet ellentételezést, hogy az ellentételezés paramétereit előre megállapították volna, és az esemény után kiderül,
hogy a közszolgáltatási kötelezettségek biztosítása kapcsán egyes szolgáltatások működtetése gazdaságilag nem
volt életképes, akkor ez az ellentételezés a Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatás fogalma
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alá tartozó pénzügyi intézkedés.
Az önkormányzatnak előre meg kell határoznia a közfeladat pontos mutatóit és paramétereit és ezt a feladatot
elrendelő aktusaiban (helyi rendelet vagy utasítást adó határozat) és a közszolgáltatási szerződésben kell rögzíteni.
[…] Harmadszor, az ellentételezés nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek biztosításához szükséges
költség egy része vagy egésze fedezéséhez szükséges összeget, figyelembe véve a kapcsolódó elismervényeket és
az ésszerű nyereséget […]
A gazdasági társaságunknak a feladat pontos mutatói, paraméterei alapján; gondos és körültekintő gazdasági
elemzéssel kell megállapítania és bemutatnia az ellentételezés várható mértékét.
[…] Negyedszer, ha speciális esetben a közszolgáltatási kötelezettséget biztosító vállalkozást nem olyan
közbeszerzési eljáráson választották ki, amely lehetővé tenné a közösség számára a legkisebb költséget jelentő
szolgáltatást nyújtani képes ajánlattevő kiválasztását, az ellentételezés mértékét azon költségek elemzése alapján
kell meghatározni, amelyek fejében egy átlagos, jól vezetett és a közszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos
követelményeknek való megfeleléshez szükséges … eszközökkel rendelkező vállalkozás biztosította volna e
kötelezettségeket, figyelembe véve a kapcsolódó elismervényeket és a kötelezettségek biztosításából származó
ésszerű nyereséget.”
Csak a 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságaink (ügyvezetői) utasíthatók.[PTK 3:112. § [A vezető
tisztségviselő önállósága] … (3) Egyszemélyes gazdasági társaságnál az egyedüli tag az ügyvezetésnek utasítást
adhat, amelyet a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani.]
Amennyiben a közfeladat ellátásnak ellentételezése meghaladja a nemzeti közbeszerzési értékhatárt, akkor
közbeszerzési eljárás nélkül csak akkor választható ki (utasítható) ha megfelel a Kbt. feltételeinek. [A
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés h) és i) pont]
Annak ellenére, hogy az EUB Altmark Trans ítélete nyomán a közszolgáltatások kompenzációja nem minősül eleve
tiltott magatartásnak, mégis a tapasztalatok azt mutatják, hogy a megfogalmazott második és negyedik feltétel túl
szigorú. Azok teljesítése és igazolása komoly nehézségekbe ütközik. A hatóságnak nem csupán gazdaságilag
megalapozottan kell érvelnie a kompenzáció előre meghatározott számítási alapja, valamint a tekintetben, hogy a
vagyoni előny a működés költségeit és egy minimális profitot nem lépi túl, hanem a negyedik feltétel értelmében, egy
versenyeztetési eljárás nélkül kiválasztott és támogatott vállalkozás esetén, hipotetikus költséganalízist is készítenie
kell. Utóbbi nehézsége abban rejlik, hogy adott esetben a tevékenységek valamelyikét különleges vagy kizárólagos
jog alapján végzik és nincs valódi piac, valamint nincs az összehasonlítás érdekében vizsgálható átlagosan
hatékony más vállalkozás sem. Aki a feltételes adatokhoz képest magasabb összegű támogatást kap, az tilos
illetve engedélyköteles támogatási körbe kerül.
7. Amennyiben e négy kritérium teljesül, a közszolgáltatással járó ellentételezés nem számít állami támogatásnak,
ezért az EK-Szerződés 87. és 88. cikke nem alkalmazandó. Amennyiben a tagállamok nem tartják be ezeket a
kritériumokat és teljesülnek az EK-Szerződés 87. cikke (1) bekezdésének általános alkalmazási kritériumai, a
közszolgáltatással járó ellentételezés állami támogatásnak minősül.
Mit kell figyelembe venni az általános gazdasági érdekű szolgáltatás (ÁGÉSZ) ellentételezése kapcsán?
Az ÁGÉSZ fogalma az EUMSZ 14. cikkében és 106. cikkének (2) bekezdésében, valamint az EUMSZ-hez csatolt
26. jegyzőkönyvben jelenik meg, de a fogalom meghatározás sem az EUMSZ-ben, sem a másodlagos joganyagban
nem szerepel. Az Unió gyakorlatában általában olyan gazdasági jellegű szolgáltatásokra utal, amelyeket a
tagállamok hatóságai – a nemzeti jog szerinti hatáskörmegosztás alapján nemzeti, regionális vagy helyi szinten –
sajátos közszolgáltatási kötelezettségeknek vetnek alá megbízatás útján és általános érdekre vonatkozó kritérium
alapján annak biztosítására, hogy a piacot jellemző feltételekkel nyújtják e szolgáltatásokat.
Egy közszolgáltatási feladat pontos megszervezéséhez megbízatásra van szükség. A megbízatás az a hivatalos
aktus, amely megbízza a vállalkozást az ÁGÉSZ működtetésével, tartalmazza az érintett vállalkozás közszolgáltatási
feladatát, valamint az ÁGÉSZ működésének kiterjedését és alapfeltételeit. A vállalkozás és az állam
kötelezettségeinek meghatározásához a közszolgáltatás odaítélésére vonatkozó aktusra van szükség. Ilyen
hivatalos aktus hiányában nem ismert a vállalkozás sajátos feladata, és nem lehet meghatározni a megfelelő
ellentételezést.
Az ÁGÉSZ-sszel kapcsolatos feltételeket és eljárásokat az unió 2012/21/EU határozata (2011. december 20.) 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 [az értesítés a C(2011) 9380. számú dokumentummal történt]; valamint a
hazai jogban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.
Lényeges szempontok és szabályozási elemek:
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1) A 2012/21/EU bizottsági határozat 2. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében az ellentételezés mértéke
feladatonként nem haladhatja meg évenként a 15 millió eurót[1].
2) A 2012/21/EU bizottsági határozat 4. cikke értelmében a megbízási aktusnak (támogatási szerződésnek) a
következőket kell tartalmaznia:
a) a közszolgáltatási kötelezettségek tartalma és időtartama - A 2012/21/EU bizottsági határozat 2. cikk (2)[2]
bekezdése értelmében a szerződést legfeljebb 10 évre lehet megkötni, tehát nem szükséges a szolgáltatót évente
megbízni az adott feladattal;
b) a vállalkozás megnevezése és adott esetben a támogatással érintett terület;
c) a támogatást nyújtó hatóság által a vállalkozásnak adott kizárólagos vagy különleges jogok jellege;
d) az ellentételezési mechanizmus leírása és az ellentételezés kiszámításának, ellenőrzésének és felülvizsgálatának
paraméterei - tehát mindenképpen előzetesen, a megbízási időszak megkezdése előtt, előre meg kell határozni,
hogy milyen feladatok esetében milyen költségtípusok részesülhetnek ellentételezésben, és milyen kalkulációk (pl.
előző év eredményei) alapján kell azt kiszámítani;
3) Az ellentételezés mértékének megállapításához kapcsolódóan, és a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének
való megfelelés érdekében a következő szöveget kell beilleszteni a közszolgáltatási szerződésbe:
„A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani. A támogatás mértéke
nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével
kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve
egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is.”
4) Figyelembe kell venni, hogy a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke több alternatív ellentételezés-számítási
módot is alkalmazni rendel attól függően, hogy a közszolgáltatási feladattal megbízott vállalkozás kizárólag a
tervezet szerinti tevékenységet végzi-e. Erről érintettség esetén megfelelő rendelkezéseket kell a tervezetbe
illeszteni.
5) Az ellentételezés megfelelő ellenőrizhetőségének biztosítása érdekében a következő szöveget kell beilleszteni a
közszolgáltatási szerződésbe:
„Amennyiben a Támogatott a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, akkor a 2012/21/EU
bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi
szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének
paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban foglalják az összes
közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést. E költségekre nem adható
ellentételezés.”
6) A túlkompenzáció elkerülésére és visszafizettetésére hozott intézkedések érdekében a következő szöveget kell
beilleszteni a közszolgáltatási szerződésbe:
„Ha a kedvezményezett a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget
meghaladó támogatásban részesül, a kedvezményezettnek a túlkompenzációt vissza kell fizetnie. Amennyiben a
túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10 %-át, a túlkompenzáció
átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből. A
kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a 2012/21/EU bizottsági
határozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.”
7) A következő szöveget is be kell beilleszteni a közszolgáltatási szerződésbe: hivatkozás az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 106. cikke (2)[3] bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások
nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami
támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozatra (HL L 7., 2012.1.11., 3-10. o.) a pontos
címmel és a Hivatalos Lapban (HL) való megjelenésre való hivatkozással.
8) A közszolgáltatási szerződésbe kell foglalni még, hogy a 2012/21/EU bizottsági határozat 8. cikke értelmében a
feleket 10 éves iratmegőrzési kötelezettség terheli.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az előterjesztés és szerződés tervezet szövegét előzetesen megküldtük az Innovációs és Technológiai Minisztérium
Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére, hogy alakítsák ki állásfoglalásukat. Az európai uniós versenyjogi értelemben
vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendelet 7. § (2) bekezdése szerint a támogatásról szóló tervezetet csak a Támogatásokat Vizsgáló Iroda által a
bejelentés kézhezvételének visszaigazolása után lehet a képviselő-testület elé terjeszteni. A Támogatásokat
Vizsgáló Iroda 2018. július 31-én kelt TVI-6168/2018/CS/1/01 számú állásfoglalásában megállapította, hogy a
döntés- és szerződés-tervezet alapján nyújtható támogatás közszolgáltatásért járó ellentételezésnek minősül, és
összeegyeztethető az Európai Unió működéséről, szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános
gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése
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formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012111/EU bizottsági
határozat rendelkezéseivel.

[1] „a) 15 millió EUR éves összeget nem meghaladó ellentételezés általános gazdasági érdekű szolgáltatás
nyújtásához a közlekedésen és a közlekedési infrastruktúrán kívüli területeken;”
[2] „(2) Ez a határozat csak akkor alkalmazandó, ha a vállalkozás általános gazdasági érdekű szolgáltatás
nyújtásával való megbízásának időtartama nem haladja meg a tíz évet. Tíz évnél hosszabb megbízási időtartam
esetén e határozat csak akkor alkalmazandó, ha a szolgáltató olyan jelentős beruházásra kényszerül, amelyet az
általánosan elfogadott számviteli elvekkel összhangban hosszabb időtartam alatt kell amortizálni.”
[3] „(2) Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vagy a jövedelemtermelő
monopólium jellegű vállalkozások olyan mértékben tartoznak a Szerződések szabályai, különösen a
versenyszabályok hatálya alá, amennyiben ezek alkalmazása sem jogilag, sem ténylegesen nem akadályozza a
rájuk bízott sajátos feladatok végrehajtását. A kereskedelem fejlődését ez nem befolyásolhatja olyan mértékben,
amely ellentétes az Unió érdekeivel.”
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Közszolgáltatási szerződés az egészséges életmóddal, a turizmussal, a sport és ifjúsági feladatokkal kapcsolatos
közfeladatok ellátására"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közszolgáltatás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A bizottság javasolja, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítsa a 100%-os
tulajdonában álló Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságát, hogy 2018.
szeptember 1-étől 2026. december 31. napjáig lássa el a:
a) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában
meghatározott az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatási;
b) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában
meghatározott turizmussal kapcsolatos feladatokat és;
c) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 15. pontjában foglalt sport
és ifjúsági ügyeket is szolgáló Gyomaendrődi Liget Fürdő és Kemping létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó
közfeladatokat a következő szerződésben foglalt tartalommal.
„KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
(Tervezet)
Az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokat, a turizmussal kapcsolatos feladatokat, továbbá a
sport és ifjúsági ügyeket szolgáló létesítmény üzemeltetésével kapcsolatos közfeladatok ellátására
A szerződés egyrészről létrejött
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
képviseli: Toldi Balázs polgármester
cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.,
PIR azonosítója: 725525,
adószáma: 15725527-2-04
továbbiakban: „Önkormányzat”,
másrészről
Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
képviseli: Gera Krisztián ügyvezető
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5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.,
cégjegyzékszám: 04 09 005983,
adószám: 13087085-2-04,
továbbiakban: „Közszolgáltató”
együttesen: Szerződő felek között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. Előzmények
1.1 Az Önkormányzat kötelező közfeladata:
1.1.1 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában
meghatározott az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
1.1.2 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában
meghatározott turizmussal kapcsolatos feladatok;
1.1.3 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 15. pontjában foglalt
sport és ifjúsági ügyeket is kiszolgáló
Liget Fürdő létesítmény fenntartása és üzemeltetése.
1.2 Az 1.1 pontban foglalt kötelező önkormányzati közfeladatok teljesítése céljából az Önkormányzat a 100%-os
tulajdonában lévő Közszolgáltatót alapította, amely alkalmas a közszolgáltatási feladatok ellátására.
1.3 Az Önkormányzat a Közszolgáltató 1.2 pontban foglalt alkalmasságára tekintettel …/2018. (VIII…) Gye. Kt.
határozat jelzésű normatív aktusával utasította annak ügyvezetését az 1.1 pontban rögzített közfeladatok ellátására.
1.4 Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen okiratban foglalt Szerződés a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 9. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezések alapján nem minősül közbeszerzési eljárás-köteles
ügyletkötésnek, mert
a) a Közszolgáltató egyszemélyes korlátolt felelősségű gazdasági társaság formájában kizárólag az Önkormányzat
ajánlatkérő tulajdonában van, és az Önkormányzat a Közszolgáltató ügyvezetési jellegű feladatainak ellátását
illetően teljes körű ellenőrzési jogokkal rendelkezik és képes a gazdálkodó szervezet stratégiai céljainak és fontos
döntéseinek alapvető befolyásolására;
b) a Közszolgáltató nyilatkozott arról, hogy a szerződéskötést követő üzleti évben várható nettó árbevételének
legalább 80%-a a tulajdonos ajánlatkérővel kötendő szerződések teljesítéséből származik.
2. A Szerződés tartama és hatálya
2.1. Az Önkormányzat a Közszolgáltatót megbízza, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő, és az Önkormányzat
85/2004. (III. 25.) KT határozatával jóváhagyott, majd 2004. május 7-én megkötött hatályos bérleti szerződés alapján
üzemeltetett, továbbá a Közszolgáltató tulajdonában lévő vagyonelemekből álló Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő és
Kemping létesítmény (továbbiakban: Létesítmény) szolgáltatásaival lássa el:
a) az egészséges életmód segítését célzó
aa) fürdő strand és szállásszolgáltatást;
ab) gyógyászati tevékenységet, és annak fejlesztését;
ac) a gyógyvíz hasznosításával, a fürdő kultúra fejlesztésével az egészséges életmód népszerűsítését;
b) az Önkormányzat turisztikai feladatainak ellátásában és fejlesztési koncepcióinak kidolgozásában való
közreműködést;
c) a létesítmény infrastruktúrájával a sport, ifjúsági ügyek megvalósítását
ca) az úszásoktatás és ifjúsági szabadidős szolgáltatással;
cb) vízi sportok utánpótlás nevelését szolgáló
feltételek folyamatos biztosításával (a továbbiakban: „Közszolgáltatás”)
2.2. Közszolgáltató vállalja, hogy a Közszolgáltatást folyamatosan, teljes körűen, a hatályban lévő jogszabályi
előírások maradéktalan betartása mellett teljesíti.
2.3. Szerződő felek a szerződést 2018. szeptember 1. napjától 2026. december 31. napjáig tartó időtartamra kötik
meg.
3. A Közszolgáltató feladatainak meghatározása
3.1 Az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokkal, a sport és ifjúsági ügyekkel és a turizmussal
kapcsolatos Közszolgáltatások köre:
a) Fizikai közérzetet javító szolgáltatások
b) Kempingszolgáltatás
c) Saját tulajdonú és bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
d) Szabadidős és sporteszköz kölcsönzése
e) Egyéb szórakoztatás és szabadidős tevékenység
3.2 Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a Létesítményhez tartoznak a vagyonleltárában szereplő berendezések és
felszerelések a szerződés 1. melléklete szerint.
3.3 A Közszolgáltató gondoskodik a Létesítmény őrzéséről, takarításáról, napi karbantartási feladatairól, valamint
nyitva tartásáról és a létesítmény sportszakmai és egyéb közösségi szolgáltatásai biztosításáról a következők
szerint:
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a) napi takarítás, nagytakarítás, rendezvények utáni eseti takarítás, a létesítmények tisztálkodási és higiénia
felszereléssel való ellátása,
b) a Létesítmény előtti kiépített parkolónak, továbbá a zöldfelületű közterületeknek a közutakig, továbbá a ligeti
gyalogjárdáig terjedő szakaszának rendben és tisztán tartása, a zöldfelület illetve a fák és bokrok gondozása,
c) a létesítmény:
ca) nyitása, zárása,
cb) vendégeinek beléptetése,
cc) a tárgyi eszközeinek felügyelete,
cd) a szándékos vagy gondatlan károkozásának megakadályozása,
ce) rongálása, továbbá rendezvénye során történt rendbontás esetén a szükséges elhárítási, rendvédelmi és jogi
lépések megtétele,
d) nyitvatartási időben a szakszemélyzet folyamatos jelenlétének biztosítása, üzemidőn kívül automata riasztási
rendszer üzemeltetése a létesítmény őrzése érdekében,
e) eseti és éves karbantartási munkálatok, azaz olyan rendeltetésszerű használatot biztosító állagmegóvási
feladatok elvégzése, amelyek nem minősülnek felújításnak vagy beruházásnak,
f) a létesítményt oktatási és sportcélból rendszeresen vagy alkalmanként igénybevevők szolgáltatási igényeinek
rögzítése, koordinálása és sportszakmai kiszolgálása a következő prioritásokkal:
fa) hétköznap délelőtt és kora délután elsősorban a közoktatási intézmények testnevelési óráihoz,
fb) hétköznap késő délután elsősorban a sportági szakszövetségek tagszervezetei edzéseihez,
fc) hétköznap és hétvégén este az amatőr és rekreációs célú sportrendezvényekhez,
fc) hétvégén napközben a sportági szakszövetségek tagszervezetei versenysport rendezvényeihez,
fd) az előzőekre figyelemmel rendelkezésre álló szabad időkeretben az egyéb közösségi, kulturális és szórakoztató
programokhoz
g) sporteseményeken a sportcélú kiegészítő eszközök és berendezések biztosítása, kezelése
3.4 A Közszolgáltató használatába adott ingatlan nyilvántartási értéke szerinti kimutatását a 2. melléklet tartalmazza.
3.5. A Közszolgáltató közszolgáltatási feladatainak részletes műszaki tartalmát a szerződés 3. melléklete
tartalmazza.
4. A Közszolgáltató kötelezettségei és jogosultságai
4.1. A Közszolgáltató kijelenti, hogy a Közszolgáltatások biztonságos ellátásához a személyi-, tárgyi- és vagyoni
feltételekkel, valamint a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik.
4.2. A Közszolgáltató kijelenti, hogy a Közszolgáltatások ellátására rendelkezik a szükséges mennyiségű és
minőségű járművel, géppel, eszközzel, berendezéssel, valamint a szükséges létszámú és képzettségű
szakemberrel. Rendelkezik továbbá felelősségbiztosítással, a jelen szerződés alapján létrejött jogviszony
fennállásának idejére.
4.3. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben nevesített Közszolgáltatás ellátásához, és
biztonságosan bővíthető teljesítéséhez szükséges karbantartásokat a saját költségén haladéktalanul elvégzi,
amelynek az adott Közszolgáltatásra vetített költségeit a jogszabályban meghatározott módon a Közszolgáltatás
ellentételezésében érvényesítheti.
4.4.
Közszolgáltató vállalja, hogy mivel a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, a
közszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve mutatja ki belső számláiban, a költségek
és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson belül eső tevékenységek költségei
magukban foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő
tőkemegtérülést.
4.5. A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes pénzügyi és szakmai beszámolót
készíteni (a továbbiakban: „Beszámoló”), és azt a tárgyévet követő év május 31-ig az Önkormányzatnak benyújtani.
4.6 A Közszolgáltató a bevételek, költségek és ráfordítások, továbbá az egyes tevékenységek eredményét az 4.
melléklet szerinti adattartalommal mutatja be.
4.7. A Közszolgáltató a Közszolgáltatás részeként telefonos ügyfélszolgálati tevékenységet biztosít a
Közszolgáltatás igénybe vevői számára. Az ügyfélszolgálati tevékenység során a Közszolgáltató a megrendelések,
kifogások, panaszok kezelése során betartja a hatályos jogszabályi rendelkezéseket.
4.8. A Közszolgáltató a szerződés alapján jogosult az 3.2. és 3.4. pontokban meghatározott önkormányzati vagyon
birtoklására és használatára.
4.9. A Közszolgáltató a használatában lévő önkormányzati vagyont rendeltetésének megfelelően használhatja. A
Közszolgáltató felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes, vagy szerződésellenes használat
következménye.
4.10. A Közszolgáltató köteles a vagyontárgyak műszaki állagát a jó gazda gondosságával biztosítani. Ennek
keretében a Közszolgáltatónak az alábbi kötelezettségei állnak fenn:
a) elvégzi az ingatlan funkciójának megfelelő karbantartását, gondoskodik az ingatlan megbízható üzemeltetéséről,
a víz-, az energia és egyéb épületgépészeti rendszerek működőképességéről, az épületek takarításáról (ide értve a
napi műszaki feladatokat és karbantartást, a víz-, az energia és más közmű-ellátást, a közegészségügyi feladatok
ellátásának biztosítását), valamint a vagyonvédelem megvalósítását;
b) viseli a jelen szerződésben foglalt feladatok ellátásából fakadó terheket és a közterheket, valamint a szerződés
időtartama alatt keletkezett, másra át nem hárítható károkat. Ezzel összefüggésben a Közszolgáltató köteles az
Önkormányzatot tájékoztatni a dologban beállt károkról és a fenyegető kárveszélyről.
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4.11. A Közszolgáltató köteles az önkormányzati vagyont illetően – az állag-, a környezet védelme érdekében és az
önkormányzati vagyon használatából adódó minden egyéb esetben – a vonatkozó jogszabályok, szabványok
hatósági, szakhatósági és műszaki előírások, így különösen a közegészségügyi, a tűzvédelmi és munkavédelmi
előírások szerint eljárni. A Közszolgáltató az átadott vagyon használata során köteles a jelen szerződésben reá
háruló kötelezettségeket megtartani.
4.12. A Közszolgáltató köteles az üzemeltetéssel járó adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének eleget
tenni, valamint felel az adatok hitelességéért és naprakész állapotáért.
4.13. A Közszolgáltató köteles a használatában lévő vagyonnal folyamatosan elszámolni, a tárgyévben hatályos
önkormányzati vagyonrendelet, a számviteli törvény, valamint az önkormányzati vagyonnyilvántartás szabályai
szerint. A Közszolgáltató az önkormányzati vagyon tárgyairól elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely
tételesen tartalmazza ezen eszközök könyvszerinti bruttó- és nettó értékét, az amortizáció összegét, az azokban
bekövetkezett változásokat.
4.14. A Közszolgáltató köteles azonnal írásban bejelenteni az Önkormányzatnak, ha:
a) köztartozása esedékessége több mint 1 hónapja lejárt,
b) az általa használt önkormányzati vagyon összértékében bekövetkezett 10 %-os mértéket meghaladó
csökkenésről szerez tudomást,
c) a használt önkormányzati vagyonban súlyos környezeti veszélyeztetés alakul ki,
d) a használt önkormányzati vagyonnal kapcsolatban az Önkormányzat beavatkozását igénylő természeti és
környezeti károkozás történt, vagy egyéb, az önkormányzati vagyont érintő veszélyhelyzet következett be.
4.15. Szerződő felek megállapítják, hogy a Közszolgáltató a jelen szerződés tárgyát képező ingó- és ingatlanvagyon
tekintetében vezetékes víz, tűz, elemi, katasztrófa és személyi kár kockázatokról szóló vagyon- és
felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik.
5. Az Önkormányzat kötelezettségei és jogosultságai
5.1. Az Önkormányzat a Közszolgáltató részére kizárólagos közszolgáltatói jogot biztosít a Közszolgáltatás
ellátására.
5.2. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben nevesített Közszolgáltatás hatékony és
folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges információkat megadja, továbbá elősegíti a
Közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek összehangolását.
5.3. Az Önkormányzat az esetlegesen hozzá érkező panaszokat, kifogásokat haladéktalanul továbbítja a
Közszolgáltató felé. Az ilyen jellegű panaszok, kifogások kivizsgálásáról, a megtett intézkedésekről Közszolgáltató
30 napon belül tájékoztatja az Önkormányzatot.
6. A Szerződésben foglalt feladatok ellátásának tárgyi és pénzügyi feltételei
6.1. A közfeladat ellátásért a Közszolgáltatónak nyújtott ellentételezés:
6.1.1 A Közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott támogatás (a továbbiakban: Ellentételezés) mértékét a
5. melléklet részletei.
6.1.2 Az Ellentételezés mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kerül megállapításra. Az
Ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás
működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét,
figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is.
6.1.3 Amennyiben a Támogatott a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, akkor a
2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás költségeit és bevételeit a
többi szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének
paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban foglalják az összes
közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőke-megtérülést. E költségekre nem adható
ellentételezés.
6.1.4 Ha a kedvezményezett a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget
meghaladó támogatásban részesül, a kedvezményezettnek a túlkompenzációt vissza kell fizetnie. Amennyiben a
túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10 %-át, a túlkompenzáció
átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből. A
kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a 2012/21/EU bizottsági
határozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.
7. A szerződés teljesítésének ellenőrzése
7.1. A felek által megbízott személyek a szerződés teljesítését évente minden év január hónapjában felülvizsgálják
és a szerződés esetleges módosítására javaslatot tesznek.
7.2. Felek közös megegyezéssel a Közszolgáltatási szerződést az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Kormányrendelet) 7. § (2a) bekezdése alapján módosíthatják.
7.3. A Közszolgáltató köteles üzleti tervét (szükség esetében aktualizált üzleti terv) a tárgyévet megelőző év
mérlegbeszámolójával egyidejűleg legkésőbb minden év április 15-ig az Önkormányzat elé terjeszteni.
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7.4. Az Önkormányzat jogosult ellenőrizni a Közszolgáltató közszolgáltatási tevékenységét valamint a
Közszolgáltatót terhelő kötelezettségek rendszeres és folyamatos betartását. Ennek során az Önkormányzat
jogosult adatokat, dokumentumokat bekérni a Közszolgáltatótól, és helyszíni ellenőrzést folytatni az Mötv. 119. §
alapján.
8. A szerződés megszűnése
8.1. A szerződés megszűnik:
8.1.1. Rendes felmondással indoklási kötelezettség nélkül, annak közlésétől számított 90 nap elteltével.
8.1.2. Azonnali hatályú felmondásnak van helye, ha:
a) a közszolgáltatás szerződésben meghatározott célja lehetetlenné vált,
b) a Közszolgáltató, a szerződés keretében a közszolgáltatás megvalósításához szükséges, vagyontárgyakat
rongálja, rendeltetésellenesen vagy szerződésellenesen használja, illetve hasznosítja, vagy pedig egyébként fennáll
a veszély, hogy azokat a Közszolgáltató a szerződés lejártát követően nem tudja a szerződésben meghatározott
állapotban visszaadni,
c) az Önkormányzat vagy a Közszolgáltató a szerződésben, illetve a jogszabályokban meghatározott
kötelezettségeit súlyosan megszegi.
8.2. A szerződés megszűnése esetén a Közszolgáltató köteles átadás-átvételi eljárás útján, az általa használt
önkormányzati vagyonnal tételesen, a közszolgáltatási feladat ellátásról pedig teljeskörűen pénzügyileg is
elszámolni.
9. Egyéb rendelkezések
9.1. Az Ellentételezés 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 alá tartozik.
9.2. Az ÁGÉSZ rendelet 8. cikk alapján Felek a támogatással kapcsolatos adatokat 10 pénzügyi évig kötelesek
megőrizni.
9.3. A felek megállapítják, hogy a Kormányrendelet szerinti bejelentés megtörtént az Innovációs és Technológiai
Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Iroda felé, amelyet az 2018. július 31-én kelt, TVI-6168/2018/CS/1/01 szám
alatt visszaigazolt.
9.4. A szerződésre az Mötv., a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
9.5. A szerződés 4 példányban, egymással szó szerint mindenben megegyező tartalommal készült, amelyet a
szerződő felek képviselői elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírnak.
Gyomaendrőd, 2018. szeptember 1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviseli: Toldi Balázs
polgármester

Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Képviseli: Gera Krisztián ügyvezető
ügyvezető

Jogilag ellenjegyzem:

………………………………
dr. Uhrin Anna
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:

……………………………..
Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető
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Mellékletek:
1. Gyomaendrődi Liget Fürdő és Kemping önkormányzati vagyonleltárban lévő tartozékai, berendezései és
felszerelései [3.2.]
2. Használatba adott ingatlanok nyilvántartási értéke szerinti kimutatás [3.4.]
3. A Közszolgáltató közszolgáltatási feladatainak részletes műszaki tartalma [3.5.]
4. Bevételek, költségek és ráfordítások, továbbá az egyes tevékenységek eredménye bemutatásának adattartalma
[4.6.]
5. A Közszolgáltatás ellentételezésének részletes kimutatása [6.1.1.]
1. melléklet
Gyomaendrődi Liget Fürdő és Kemping önkormányzati vagyonleltárban lévő tartozékai, berendezései és
felszerelései [3.2.]
A.) Ingatlanok és az ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó gépek, berendezések, felszerelési tárgyak:
I. 1293/5 hrsz. Strandfürdő, 2 ha 7019 m2, könyvszerinti bruttó vagyonérték: 1.024.629.235,- Ft
II. 1298 hrsz. Strandfürdő kemping, 7879 m2, könyvszerinti bruttó vagyonérték: 51.909.000,- Ft,
III. 1090 hrsz. I. számú Vízműtelep, 3 ha 9171 m2, könyvszerinti bruttó vagyonérték: 10.589.840,- Ft,
IV. 677/2 hrsz-ú ingatlan területén lévő termálkút, könyvszerinti bruttó vagyonérték: 15.577.981,- Ft,
V. 1295/2 hrsz. Liget Fürdő II. számú hévízkút és parkoló könyvszerinti bruttó vagyonérték: 44.700.290,- Ft.
I. A 1293/5 Starndfürdő területén lévő felépítmények, egyéb építmények
1. Gyógyászat épülete, és az épület gépészeti és egyéb berendezései
Gyógyászat épületgépészet könyvszerinti bruttó vagyonérték: 31.583.750,- Ft
Leltári
szám
I.1.

Megnevezés

Leltár szerinti Tényleges
mennyiség mennyiség
( db )
(db)

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Szellöző rendszer
Oldalfali duál split klímaberendezés LG LM-L1462
Oldalfali duál split klímaberendezés LG LM-L1963
Oldalfali duál split klímaberendezés LG LM-L2163
TERMICON tip. Szellőzőgép
Kazánház
Viessman gázkazán, szabályozóval
Axiális fali szellőző ventilátor
Fűtési keringtető szivattyú Grundfos UPS 25-50
Fűtési keringtető szivattyú 1db WILO, 2 db Pedrollo
Fűtési keringtető szivattyú 1 db IBO OH 25-60, 1 db
EVOSTA 40/70 tip.
Gyógyászati berendezések
EDIT 400 ingeráram készülék tartozékkészlettel
Endovac 400 vákumkészülék tartozékkészlettel
Nemectroson 400 UH készülék készülékkocsival
Kezelőágy
„PACIFIC” aut. Masszás,- pezsgő és örvényfürdő
„Highlight” hullámfürdős víz alatti masszázskád
„Florenz” víz alatti masszázskád
négyrekeszes galvánkád
CO2 kád

19
20
21

Impregnátor
Masszázságy
SOLÁR CABIN XL 60 állószolárium

1
2
1

1
2
1

22

Berendezési tárgyak
Földszint 013 helyiség garnitúra –női öltöző

1

1

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

2
1
1
1

1
1
2
3
2

1
1
1
3
2

2
2
1
4
1
1
1
1
1

2
2
1
4
1
1
1
1
1

Megjegyzés
Rossz, javítani kell

1 selejt

Szétszerelve évek
óta

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Földszint 019 helyiség garnitúra- női wc
Földszint 025 helyiség garnitúra- női zuhanyzó
Földszint 030 helyiség garnitúra- férfi öltöző
Földszint 031 helyiség garnitúra- férfi wc
Földszint 032 helyiség garnitúra- férfi zuhanyzó
Földszint 033 helyiség garnitúra- porta
Földszint 034 helyiség garnitúra- kartonozó
Földszint 035 helyiség garnitúra- orvosi rendelő
Földszint 036 helyiség garnitúra- wc
Földszint 038 helyiség garnitúra- wc
Földszint 039 helyiség garnitúra-mozgáskorl. wc
Földszint 041 helyiség garnitúra- fizikoterápia
Tetőtér 053 helyiség garnitúra- vendégszoba
Tetőtér 054 helyiség garnitúra- vendégszoba
Tetőtér 064 helyiség garnitúra- vendégszoba
Tetőtér 065 helyiség garnitúra- vendégszoba
Tetőtér 066 helyiség garnitúra- menedzseriroda
Tetőtér 067 helyiség garnitúra- marketingiroda
Tetőtér 068 helyiség garnitúra- konyha
Tetőtér 070 helyiség garnitúra- irodáknál wc

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2. Uszoda épülete és az épület gépészeti és egyéb berendezései
Uszoda gépészet könyvszerinti bruttó vagyonérték: 44.360.636,- Ft
Sorszám
I.2.

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

Megnevezés

Vízgépészet
Vízforgató szivattyú KRIPSOL típ.
Öblítő levegő fúvó ELEKTOR SD 54 egység
Búvárszivattyú WILO TM 30-0,2 egység
Átemelő berendezés WILO TM 30-0,4+tartály egység
Átemelő szivattyú WILO TM 30-0,2 egység
Tisztító berendezés ASTRAL DOLPHIN
Szűrőtarály KRIPSOL tip.
Lemezes hőcserélő APV H12-MV tip.
Vízminőség ellenőrző ProMinent DCM egység
pH szabályozószer adagoló Stenner egység
Pelyhesítőszer adagoló ProMinent Beta 4/a 1000 egység
Pelyhesítőszer adagoló ProMinent Beta 4/a 1602 egység
Algagátlószer adagoló ProMinent Beta 4/a 1602 egység
Vegyszer adagoló ProMinent Beta 4/a 1602 egység
Hordó szivattyú Lutz B2 tip. Egység
Klórgáz adagoló ADVANCE 205 tip. Egység
Ventilátor TPCSV 200 egység
Klórinjektor tápszivattyú
Lazító medence
Vízforgató szivattyú KRIPSOL egység
Szűrőtartály ASTRAL tip.
Nyomásfokozó szivattyú GRUNDFOSS NB 80-200 egységoldalfalmasszázs
Nyomásfokozó szivattyú GRUNDFOSS NB 65-200 egységnyaktagzuhany, gejzír
Levegő fúvó ELEKTOR SD 72 egység
pH és redoxpotenciál mérőbőrönd Lovibond Photométer
pH és redoxpotenciál mérőkészülék
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Leltár Tényleges
szerinti mennyiség
mennyiség
(db)
( db )
3
1
2
1
1
1
3
1
2

3
1
2
1
1
0
3
1
1

2
1
1
1
1
1
1
1
2

2
0
0
0
1
1
1
1
2

2
1
1

2
1
1

2

2

1
1
1

1
1
1

megjegyzés

rossz, javítani kell
1 rossz, javítani kell

selejt

1 selejt, 1 kinti
gépházba
selejt
selejt
selejt

rossz, javítani kell

Központi fűtés és kazánház
földgáztüzelésű kazán Veismann tip.
fűtési keringtető szivattyú WILO TOP-S 80/10
fűtési keringtető szivattyú WILO TOP-S 30/7
fűtési keringtető szivattyú WILO TOP-S 25/7 25/65
fűtési keringtető szivattyú WILO TOP-S 50/7
fűtési keringtető szivattyú WILO TOP-S 40/7
fűtési keringtető szivattyú WILO TOP-S 40/10
tágulási tartály, REFLEX
lemezes hőcserélő HMV-hez

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

hőcserélő padlófűtéshez
Szellőzés
szellőztető és légfűtő páramentesítő készülék, TERMICON
tip.
csőbe építhető elszívó ventilátor AIRVENT tip.
szellőztető légkezelő berendezés TERMICON tip.
csőbe építhető axiális ventilátor HELIOS tip.
légbefúvó termoventillátor CIAT tip.

36
37
38
39
40

2
1
3
1
4
1
2
2
1

2
1
2
1
4
1
1
2
1

1

1

1

1

2
2
2
1

2
2
2
1

1 selejt

1 selejt
nincs használva,
gazdaságtalan
működtetés miatt
Rossz, javítani kell

3. Üzemviteli épület és az épület gépészeti és egyéb berendezései
Üzemviteli épület gépészet könyvszerinti bruttó vagyonérték: 408.517,- Ft
Sorszám
I.3.
1
2
3

Megnevezés
Dunaferr LUX-N radiátor
Falra szerelt axiál ventilátor HXB/4-250/36
WIESSMANN VITOPEND 100 tip. gázkazán

Leltár szerinti
Tényleges
mennyiség
mennyiség (db)
( db )
8
8
1
1
1
1

1. Vákumos gáztalanító és az épület gépészeti és egyéb berendezései, a termálkútnál található, nem működik, mivel
nincs gáztartalom a termálvízben. Vákumos gáztalanító épület gépészet könyvszerinti bruttó vagyonérték:
2.445.187,- Ft nincs használva.
2. Hidroforház – üzemviteli épület része
3. Raktár I., üzemviteli épület része
4. Raktár II., - gyógytorna rész, üzemviteli épület része
5. Pénztár, - régi pénztárépület az úszómedencénél
6. Közös öltöző az úszómedencénél,
7. Kabinsor,
8. Melegvíztároló-kör alakú,
9. Vendéglátó egység a kabinsorban,
10. Női és férfi WC, üzemviteli épület része
11. Közös WC-k a kabinsorban
12. Tisztasági fürdő a változó mélységű medencénél,
13. Zuhanyzók a medencéknél,
14. Fürdő bejárati kapu-forgókapu a beléptető rendszerrel együtt
Beléptető rendszer
Sorszám Megnevezés
I.17.
1
2
3
4
5
1.
2.
3.

Ecco 120 HE szinkronizált dupla forgókapu
PC munkaállomás
TCP 110 kártyanyomtató
TCC 100 kódoló chipes adathordozóhoz
TRX 100 kártyaolvasó

Térburkolatok,
Gépház az úszó medencénél
Úszó medence,
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Leltár szerinti
Tényleges
mennyiség
mennyiség (db)
( db )
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4.
5.
6.
7.
8.

Ülő, termálmedence,
Gyermekmedence a gombával,
Változó mélységű medence,
Csővezeték a kúttól a fürdőig,
Fürdő kerítés.

II. A 1298 Starndfürdő – kemping könyvszerinti bruttó vagyonérték 51.909.000,- Ft, területén lévő
felépítmények, egyéb építmények
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Recepció
Férfi – Női mosdó,
Kemping mosogató,
Kemping faház,
“Titász” faház- szekrény,
Kemping női WC.
Kemping férfi WC.

III. 1090 hrsz. I. számú Vízműtelep, 3 ha 9171 m2, könyvszerinti bruttó vagyonérték: 10.589.840,- Ft,
IV. 677/2 hrsz-ú ingatlan területén lévő termálkút, könyvszerinti bruttó vagyonérték: 15.577.981,- Ft,
1. Zenner WPHI melegvízóra BN100 bruttó összeg. 150.000.-Ft
V. 1295/2 hrsz. Liget Fürdő II. számú hévízkút és parkoló könyvszerinti bruttó vagyonérték: 44.700.290,- Ft.
1. Parkoló földterület könyvszerinti bruttó vagyonérték: 408.462,- Ft,
2. Hévízkút építmény könyvszerinti bruttó vagyonérték: 37.410.000,- Ft,
3. Parkoló aszfalt könyvszerinti bruttó vagyonérték: 6.881.828,- Ft.
B.) Egyéb nagyértékű gépek, berendezések és felszerelések
Ssz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Megnevezés
Telefax Panasonic FV készülék
Szauna
Vízsugármasszás berendezések a lazító
medencében
Szivattyú
BTO CUHV 0307-3 buvárszivattyú
Szivattyú Menbloc
BTO CUHV 0307-3 buvárszivattyú
BTO CUHV 0307-3 buvárszivattyú
BTO CUHV 0307-3 buvárszivattyú
BTO CUHV 0307-3 buvárszivattyú
Pénztárgép HIT 1 db
Vízforgató berendezés az úszómedencénél
Liget Fürdő telepi közmű
Liget Fürdő belső telefonrendszer E/668
Liget Fürdő riasztó rendszer E/668

Könyvszerinti bruttó
érték ( Ft )

Tényleges
mennyiség (db)

67.992,227.033,360.400,-

Leltár szerinti
mennyiség
( db )
1
1
1

142.700,94.800,342.000.94.800,94.800,94.800,94.800,70.000,20.613.607,1.807.443,352.778,442.842,-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

1
1
1

Gyomaendrőd gyógyfürdő, új épületrész vagyonvédelmi felszerelése (riasztó rendszer) E/668 eszköz
tartozékai: takarékossági okból nincs használva, mivel 24 órás gépészeti szolgálat működik éjszakai őrzéssel.
Ssz.

1
2
3
4
5

Megnevezés
Tetőtér beépítés, irodák
- Bajárati ajtó mágnesérzékelő
- Iroda és közlekedő, passzív infraérzékelő
- Biztonsági kulcsos kapcsoló
Uszoda első emelet, büfé, raktárak
- Bejárati ajtó mágnes érzékelő
- Iroda és közlekedő, passzív infraérzékelő
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Leltár szerinti
mennyiség
( db )

Tényleges
mennyiség (db)

1
4
1

1
4
1

1
5

1
5

6
7

- Biztonsági kulcsos kapcsoló
Ellenőrző pontok
- Őr jelentkezési pont

Értéknélkül nyilvántartott kisértékű tárgyi eszközök
Ssz.
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

Pad ( csővázas, fa ülőke fehér )
Műanyag kukaállvány
Szemetes vasból kandelláberen
Virágtartó udvari betonból kétszintes
Virágtartó udvari betonból köralakú
Virágtartó udvari téglalapalakú kisméretű
Zománcozott mosdócsap a közös öltözőnél
Kerékpártároló vasból
Udvari játék, vasvázás hinta 6 ülőkével
Udvari játék, vasvázas forgó 5 ülőkével
Udvari játék, vasvázas libikóka
Sövényvágó elektromos
Tömlőkocsi+tömlő ( 28 m )
Gereblye
Vasvilla
Lapát
Kapa
Metszőolló
Mentőláda tartozékokkal
Falióra
Asztal
Tükör fali
Merítőszák
Mentőöv
Pénzkazetta
Mentőláda tartozékokkal
Vasaló
Dohányzóasztal
Álló hamutartó
Hűtőszekrény
Vérnyomásmérő
Endoszkop
Televizió színes FUNAI
Asztaliventillátor
Ventilátor álló
Vasalóállvány
Autómata mosógép
Ruhaszárító állvány
Fotel (textil kárpitos )
Szekrény 3 ajtós fából
Számítógép asztal
Asztali számológép SHARP
Írógép elektronikus
Forgószék
Íróasztal 1 ajtós, 2 fiókos
Íróasztal 1 ajtós, 3 fiókos
Kávéfőző ( Szarvasi )
Hűtő 100 l-es
Szekrény 6 ajtós
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1

1

3

3

Leltár szerinti
mennyiség
( db )
22
20
4
2
4
8
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1

Tényleges
mennyiség (db)
24
16
4
2
4
6
1
2
0
0
0
1
0
2
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
2
2
1
1
0
1

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Nyomtató ( STAR LC 15 )
Nyomtató EPSON FX
Nyomtató HP Deskjet 5550
Lemezszekrény
Vas álló fogas
Fa lóca
Fa asztal
Sámli
Masszőr ágy
3 rekeszes öltözőszekrény
Tolóajtós fa szekrény
Szék

1
1
1
1
3
8
1
1
1
2
1
1

1
1
1
1
3
8
1
0
0
2
1
0

2. melléklet
Használatba adott ingatlanok nyilvántartási értéke szerinti kimutatás [3.4.]
S. sz.
1.
2.
3.
4.
5.

Helyrajzi szám
677/2
1090
1293/5
1298/1
1295/2

Megnevezés

Nyilvántartási érték (Ft)
2018. június 30-ig elszámolt
értékcsökkenés szerinti állapot
7.206.349
4.589.531
772.315.921
49.969.385
29.266.125

Termálkút, Áchim utca
Vizműtelep
Strandfürdő
Strandfürdő
Parkoló, Semmelweis utca

3. melléklet
A Közszolgáltató közszolgáltatási feladatainak részletes műszaki tartalma [3.5.]
S.sz.
1.
2.
3.

4.

5.

Megnevezés
1. Fizikai közérzetjavító szolgáltatások
elvégzésével kapcsolatos közfeladatok
Fizioterápiás és gyógyászati részleg
szolgáltatásainak biztosítása (nyitva
tartás)
Fizio- és balneoterápiás
(egészségmegőrző és gyógyászati)
kezelések biztosítása

Mutatószám

Mennyiség

Nyitva tartás:
9:00-19:00 (360 nap)
10 óra * 360 nap
gyógytorna: 50 hét x 3 alk.
gyógymasszázs: 35 db / nap
tangentor: 31 db / nap
szénsavas fürdő: 6 db / nap
gyógyúszás: 50 hét x 2 alk.
iszapkezelés: 8 db / nap
1 fő pénztáros / adatrögzítő
(160 óra * 12 hónap)
3 fő fizioterápiás asszisztens
(160 óra * 3 fő * 12 hónap)
4 fő masszőr
(160 óra * 4 fő * 12 hónap)
1 fő takarító
(160 óra * 12 hónap)
1 fő gyógytornász
(50 óra * 12 hónap)
1 fő fürdő orvos
(16 óra * 12 hónap)
1 fő asszisztens
(16 óra * 12 hónap)
1 fő medenceőr
(160 óra * 12 hónap)
1 fő karbantartó
(40 óra * 12 hónap)

A gyógyászati és egészségmegőrző
részleg:
a) nyitása, zárása,
b) vendégeinek beléptetése,
c) a tárgyi eszközeinek felügyelete,
d) Nyitvatartási időben személyzet
folyamatos jelenlét biztosítása
e) a létesítmény tisztálkodási és higiénia
felszereléssel való ellátása
f) a létesítményt rendszeresen vagy
alkalmanként igénybevevők szolgáltatási
igényeinek rögzítése, koordinálása és
szakmai kiszolgálása
g) egészségmegőrző rendezvényekre
való előkészület, szervezés, lebonyolítás
h) higiéniai követelményekhez szükséges
feladatok elvégzése
i) eseti vagy éves karbantartás
takarítás, fertőtlenítés
gyógyfürdő és tanuszoda:

Nyitva tartás:
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3.600 óra / év
150 alkalom/év
12.600 db / év
11.160 db / év
2.160 db / év
100 alkalom/év
2.880 db / év
1.920 óra / év
5.760 óra / év
7.680 óra / év
1.920 óra / év
600 óra / év
192 óra / év
192 óra / év
1.920 óra / év
480 óra / év

a) nyitása, zárása,
b) vendégeinek beléptetése,
c) a tárgyi eszközeinek felügyelete,
d) Nyitvatartási időben személyzet
folyamatos jelenlét biztosítása
e) a létesítmény tisztálkodási és higiénia
felszereléssel való ellátása
f) a létesítményt rendszeresen vagy
alkalmanként igénybevevők szolgáltatási
igényeinek rögzítése, koordinálása és
szakmai kiszolgálása
g) egészségmegőrző rendezvényekre
való előkészület, szervezés, lebonyolítás
h) üzemelést végző dolgozókkal
kapcsolatos adminisztrációs feladatok
i) dolgozók irányítása
j) gyógyászati, tisztító és higéniai anyagok
beszerzése

6.

7.
8.

9:00-20:00 (360 nap)
1 fő pénztáros
(160 óra * 12 hónap)
1 fő takarító
(160 óra * 12 hónap)
1 fő úszómester
(160 óra * 12 hónap)
1 fő ügyvezető
(80 óra * 12 hónap)
1 fő gazdasági ügyintéző
(80 óra * 12 hónap)
1 fő műszaki irányító
(80 óra * 12 hónap)
1 fő karbantartó
(80 óra * 12 hónap)
1 fő vízgépész
(160 óra * 12 hónap)

2. Turisztikai feladatok ellátásához
kapcsolódó közfeladatok ellátása
Szállás: vendégszobák, közösségi
szálláshely, kemping
Szezonálisan működő strand +
egészségmegőrző részleg: üzemeltetési
és karbantartási feladatai (4. és 5. sorban
meghatározottak szerint)
+
Építmények, közművek, belső utak, egyéb
tárgyi és infrastrukturális létesítmények,
közcélú zöldterületek karbantartása,
gondozása

1 fő pénztáros
(160 óra * 12 hónap)
1 fő karbantartó
(80 óra * 12 hónap)
2 fő vízgépész
(160 óra * 2 fő * 5 hónap)
3 fő úszómester
(160 óra * 3 fő * 5 hónap)
2 fő takarító
(160 óra * 2 fő * 5 hónap)
2 fő kertész
(160 * 2 fő * 5 hónap)

3. Sport és ifjúsági ügyeket is szolgáló
létesítmény üzemeltetéséhez
kapcsolódó közfeladatok ellátása
A tanuszoda és kültéri úszómedence:
a) nyitása, zárása,
b) vendégeinek beléptetése,
c) a tárgyi eszközeinek felügyelete,
d) Nyitvatartási időben személyzet
folyamatos jelenlét biztosítása
e) a létesítmény tisztálkodási és higiénia
felszereléssel való ellátása
f) a létesítményt rendszeresen vagy
alkalmanként igénybevevők szolgáltatási
igényeinek rögzítése, koordinálása és
szakmai kiszolgálása
g) egészségmegőrző rendezvényekre
való előkészület, szervezés, lebonyolítás

Nyitva tartás:
9:00-20:00 (360 nap)
1 fő pénztáros
(160 óra * 12 hónap)
1 fő takarító
(160 óra * 12 hónap)
1 fő úszómester
(160 óra * 12 hónap)
1 fő ügyvezető
(80 óra * 12 hónap)
1 fő gazdasági ügyintéző
(80 óra * 12 hónap)
1 fő műszaki irányító
(80 óra * 12 hónap)
1 fő karbantartó
(80 óra * 12 hónap)
2 fő vízgépész
(160 óra * 2 fő * 12 hónap)

4. melléklet
Beszámoló szerkezete [4.6.]
1. Mérleg
2. Eredménykimutatás
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3960 óra / év
1920 óra / év
1920 óra / év
1920 óra / év
960 óra / év
960 óra / év
960 óra / év
960 óra / év
1920 óra / év

1920 óra/idény
960 óra / idény
1800 óra/idény
2700 óra/idény
1800 óra/idény
1800 óra/idény

3960 óra / év
1920 óra / év
1920 óra / év
1920 óra / év
960 óra / év
960 óra / év
960 óra / év
960 óra / év
3840 óra / év

3. Kiegészítő melléklet
Általános fejezet, mely a közszolgáltató bemutatását, tulajdonosi szerkezetét, részvényesek bemutatását, a társaság
fő tevékenységeinek bemutatását, képviseletére jogosult adatait, kapcsolt vállalkozások bemutatását, az adott üzleti
évhez kapcsolódóan a belső számviteli szabályozás főbb előírásainak a bemutatását tartalmazza.
Részletező fejezet, mely a mérleg tételekhez és az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó számszaki és
szöveges kiegészítéseket, elemzéseket tartalmazza.
Tájékoztató jellegű kiegészítések, mely a Közszolgáltató valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről készített
értékelés - a pénzügyi gazdasági elemzés módszereivel, viszonyszámok, mutatószámok bemutatásával, az
eredmények szöveges értékelése alapján.
Cash flow-kimutatás
4. Üzleti jelentés
Közszolgáltató bemutatja
a) a számviteli törvényben előírtak mellett a Közszolgáltató számviteli politikájában meghatározottaknak
megfelelően, elkülönítetten a tárgyévben realizált, a közszolgáltatás ellátásához, illetve az egyéb tevékenységhez
kapcsolódó bevételeket, költségeket és ráfordításokat, továbbá az egyes tevékenységek eredményét,
b) vevőkapcsolatok értékelését,
c) a felhasznált erőforrások értékelését,
d) a jelentős kötelezettségek, kockázatok ismertetését,
e) a kapacitások kihasználását,
f) a beruházások, fejlesztések alakulását,
g) a fogyasztói kifogásokat és észrevételek elintézésével kapcsolatban tett intézkedéseket,
h) a tevékenységek összegző értékelését.
5. melléklet
A Közszolgáltatás ellentételezésének részletes kimutatása [6.1.1.]
A 2017. évre vonatkozó Ellentételezés részletes összetevői:
1. Fizikai közérzetjavító szolgáltatások elvégzésével kapcsolatos
közfeladatok
Anyagköltség
Alapanyagok költségei (karszalag, masszázskrém,…)
Tisztító és fertőtlenítő szerek
Egyéb anyagok (szerelés, alkatrész)
Vezetékes gáz
Villamos energia
Vízdíj
Irodaszer, nyomtatvány, munkaruha
Igénybevett szolgáltatások
Szemétszállítás, szennyvíz
Javítási, karbantartási költség
Könyvviteli költségek
Ügyvédi költség
Gyógyászati szakfelügyelet
Egyéb humán eü. szolgáltatás
Vízvizsgálati díjak
Munkavédelmi, tűzvédelmi költség
Telefon, internet, posta
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Bevétel
2. Turisztikai feladatok ellátásához kapcsolódó közfeladatok ellátása
Anyagköltség
Alapanyagok költségei
Tisztító és fertőtlenítő szerek
Egyéb anyagok (szerelés, alkatrész)
Vezetékes gáz
Villamos energia
Vízdíj
Irodaszer, nyomtatvány, munkaruha
Igénybevett szolgáltatások
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Mutatók

Összeg (ezer Ft)
13046
1610
1550
1200
2754
4577
1044
311
15157
2567
1740
1296
720
3609
2994
1000
151
1080
47635
47635
35838
5503
680
654
506
1162
1931
439
131
3567

Szemétszállítás, szennyvíz
Javítási, karbantartási költség
Könyvviteli költségek
Ügyvédi költség
Vízvizsgálati díjak
Munkavédelmi, tűzvédelmi költség
Telefon, internet, posta
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Bevétel
3. Sport és ifjúsági ügyeket is szolgáló létesítmény üzemeltetéséhez
kapcsolódó közfeladatok ellátása
Anyagköltség
Alapanyagok költségei
Tisztító és fertőtlenítő szerek
Egyéb anyagok (szerelés, alkatrész)
Vezetékes gáz
Villamos energia
Vízdíj
Irodaszer, nyomtatvány, munkaruha
Igénybevett szolgáltatások
Szemétszállítás, szennyvíz
Javítási, karbantartási költség
Könyvviteli költségek
Ügyvédi költség
Vízvizsgálati díjak
Munkavédelmi, tűzvédelmi költség
Telefon, internet, posta
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Bevétel
„
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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1083
734
610
304
316
64
456
12740
12740
44000
8695
1074
1033
800
1836
3051
694
207
5535
1711
1159
864
480
500
101
720
20125
20125
22000

9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. augusztus 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2018. első félévi beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. elkészítette a 2018. június 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló
beszámolóját. Az előterjesztés készítés időpontjáig a Felügyelő Bizottság véleménye még nem állt rendelkezésre, a
Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre kerül.
A társaság gazdálkodásának 1–6. hónap adózás előtti eredménye -8.601 eFt, amely az egy évvel korábbinál 361
eFt-al kevesebb.
A teljes árbevétel az előző év hasonló időszakához képest 10,26 %-kal nőtt. Az eladott fürdő- és rendezvénybelépők
árbevétele 4,7 %-kal növekedett, ugyanakkor az OEP támogatás az év egy évvel korábbihoz képest csökkent.
A bér- és járulékköltségek, alkalmi munkavállalók költsége, illetve a tiszteletdíjak a kötelező minimálbér és
bérminimum emelés hatására 15,05 %-kal nőttek.
A társaság a 17 millió forintos működési célú önkormányzati támogatást felhasználta. A beszámoló megállapítja,
hogy jelentős bér- és járulék költség növekedésből adódóan az idei évben előreláthatóan plusz támogatásra lesz
szükség a fürdő zavartalan működése érdekében.
Az 1-6. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"A beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
2018. 1–6. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ NONPROFIT KFT.

BESZÁMOLÓ

a társaság 2018. I. félévi gazdasági tevékenységéről

Gyomaendrőd, 2018. augusztus 16.
Készítette: Gera Krisztián, ügyvezető

Vezetői összefoglaló

A Liget Fürdő 2018. június 30-ig vizsgált működése részben a 2017. évi üzleti tervnek megfelelően
alakult. Az eltérés elsősorban a műszaki problémákból adódó költségnövekedésből adódik.
2017. hasonló időszakához viszonyítva a teljes árbevétel 10,26 %-kal nőtt. Területenként vizsgálva az
eladott fürdő- és rendezvénybelépők árbevétele 4,7 %-kal nőtt, ugyanakkor az OEP támogatás az év a
korábbi évhez képest csökkent. A fürdő I. féléves gazdálkodását nagymértékben meghatározta, hogy
amíg az első öt hónapban jelentősnek mondható árbevétel növekedést sikerült elérni, a júniusi
hektikus időjárás eredményeként közel 2,5 Mft-tal kevesebb bevételt realizált a fürdő a 2017. év
júniusához képest.
A kemping vizesblokkjának tavalyi fejlesztését követően az idei évben a mosogató rész részbeni
felújítása, és a férfi-női zuhanyzó világítása került fejlesztésre, valamint az áramhálózaton is
fejlesztettünk, melynek hatására az idei évben sikerült tovább növelni a fürdő szállás árbevételét. A
bérleti díjak első félévben realizált árbevétele 2017. évhez hasonlóan alakult, tekintve, hogy a Kft.
Felügyelő Bizottságának döntésének értelmében az idei évben nem emelt bérleti díjat a Kft. A
gyógyászati rész teljes árbevételét vizsgálva (beteg által fizetett önrész + OEP finanszírozás)
megállapítható, hogy a „60 kezelés = 600 Ft” elnevezésű akciónk a beteg által fizetett önrész
csökkentésének ellenére összességében idén is hozzájárult a gyógyászati részleg átlagon felüli
eredményéhez.
A bér- és járulékköltségek, alkalmi munkavállalók költsége, illetve a tiszteletdíjak a kötelező
minimálbér és bérminimum emelés hatására idén 15,05 %-kal nőttek, ami mintegy 5 Mft többlet
terhet jelent 2017-hez képest. Ezt a jelentős többlet terhet a fürdő igyekszik kigazdálkodni, de az idei
nyár szélsőséges időjárási körülményei miatt ez nagyon nehéz lesz.
A gazdaságban tapasztalható szakember hiány a fürdő munkaerő-gazdálkodására is hatást gyakorol,
és ez elsősorban gépészeti oldalon jelent problémát. Munkaerő átcsoportosításával, betanításával
próbálja a fürdő elérni, hogy üzembiztosan működjön.
2017. hasonló időszakához képest a Liget Fürdő a képviselőtestület által megszavazott 17 millió
forintos működési célú támogatást felhasználta. A korábbi évek tapasztalataiból, illetve a jelentős
bér- és járulék költség növekedésből adódóan kijelenthető, hogy az idei évben előreláthatóan plusz
támogatásra lesz szükség a fürdő zavartalan működése érdekében.
2018. június 30-ig elvégzett, illetve folyamatban lévő fejlesztések, felújítások:
-

kemping mosogató felújítása
kemping férfi-női zuhanyzó világítás kiépítése
kemping áramfejlesztése
Strand területén falfelületek kezelése, festése
Strand területén medencék, lábmosók javítása, újra fugázása, csempézés
Térburkolatok, járdák, világítás javítása
Virágosítás

Statisztikai számjel

13087085-9604-572-04
Cégjegyzék szám

04-09-005983

Vállalkozás megnevezése

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft
Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.sz.

Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNY-KIMUTATÁS

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd, 2018. július 24.

Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)
P.H.

Statisztikai számjel

2/2

13087085-9604-572-04
Cégjegyzék szám

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

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS "A" változat
(összköltség eljárással)
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2018.06.30.
adatok ezer forintban
Sorszám
a

Megnevezés

Előző év

b

c

01.

I. Értékesítés nettó árbevétele

02.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

03.

III. Egyéb bevételek

04.

Előző év
módosítása
d

Tárgyév
e

37 804

41 681

0

0

22 872

26 960

ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.

05.

IV. Anyagjellegű ráfordítások

30 572

33 502

06.

V. Személyi jellegű ráfordítások

33 277

38 277

07.

VI. Értékcsökkenési leírás

1 588

1 622

08.

VII. Egyéb ráfordítások

4 172

3 837

-8 933

-8 597

6

0

35

4

-29

-4

-8 962

-8 601

-8 962

-8 601

09.

ebből: értékvesztés, terven felüli écs.

10.

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

11.

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

12.

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

13.

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)

14.

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (10+13)

15.

XII. Adófizetési kötelezettség

16.

F. ADÓZOTT EREDMÉNY (14-15)

Kelt : Gyomaendrőd, 2018. július 24.
Gera Krisztián sk.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel

13087085-9604-572-04
Cégjegyzék szám

04-09-005983

Vállalkozás megnevezése

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft
Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.sz.

Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEG

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd, 2018. július 24.

Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)
P.H.

Statisztikai számjel

3/2

13087085-9604-572-04
Cégjegyzék szám

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

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2018.06.30.
Eszközök (aktívák)
adatok ezer forintban
Sorszám
a
01.

Megnevezés

Előző év

b

c

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

02.

I. Immateriális javak

03.

ebből: az értékhelyesbítés

04.

II. Tárgyi eszközök

05.

ebből: az értékhelyesbítés

06.
07.
08.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

Előző év
módosítása
d

Tárgyév
e

67 175

65 961

0

0

67 175

65 961

5 421

5 421

0

0

8 301

12 185

459

267

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

09.

I. Készletek

10.

II. Követelések

1 622

5 972

11.

III. Értékpapírok

0

0

12.

IV. Pénzeszközök

6 220

5 946

13.

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

14.

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

75 476

78 146

Kelt : Gyomaendrőd, 2018. július 24.
Gera Krisztián sk.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel

3/3

13087085-9604-572-04
Cégjegyzék szám

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

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2018.06.30.
Források (passzívák)
adatok ezer forintban
Sorszám
a
15.

Megnevezés

Előző év

b

c

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

16.

I. Jegyzett tőke

17.

ebből: visszavásárolt tul. részesedés névértéken

18.

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

19.

III.Tőketartalék

20.

IV. Eredménytartalék

21.

V. Lekötött tartalék

22.

VI. Értékelési tartalék

23.

VII. ADÓZOTT EREDMÉNY

24.

E. CÉLTARTALÉK

25.

F. KÖTELEZETTSÉGEK

Előző év
módosítása
d

Tárgyév
e

6 056

12 915

3 200

3 200

29 295

29 295

-22 898

-16 400

5 421

5 421

-8 962

-8 601

0

0

43 799

40 103

26.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

27.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

28.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

43 799

40 103

29.

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

25 621

25 128

30.

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

75 476

78 146

Kelt : Gyomaendrőd, 2018. július 24.
Gera Krisztián sk.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. augusztus 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2018. első féléves
gazdálkodásáról
Varjú Róbert
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Földkezelő Kft. benyújtotta a 2018. első féléves gazdálkodásáról készített beszámolóját. A
Felügyelőbizottság 2018. augusztus 16.-án megtárgyalta a beszámolót, és javasolja annak elfogadását.
A Kft. tárgyidőszaki mérleg szerinti eredménye -1515 ezer forint. A negatív eredményt nagyrészt az okozza, hogy
ebben az évben a Kft.-nek még nem volt bevétele, a növényteremesztés költségei viszont jelentkeztek. Az eszközök
és források egyező végösszege 8.350 ezer Ft. A társaság eredményének alakulását, azok összetevőit a beszámoló
részletesen tartalmazza.
Kérem a T. 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
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Gyomaendrődi Földkezelő Kft.
Taggyűlésének a Kft. 2018. év 1-6 hónap gazdálkodásáról szóló beszámolójának az elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. augusztus 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2018. első félévi beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. elkészítette a 2018. június 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló
beszámolóját. Az előterjesztés készítés időpontjáig a Felügyelő Bizottság véleménye még nem állt rendelkezésre, a
Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre kerül.
A társaság gazdálkodásának 1-6. hónap adózás előtti eredménye 1.966 ezer Ft veszteség. Az éves tervezett
eredmény 605 ezer Ft. A veszteségben meghatározó az építőipari tevékenység, amely az előzetes kalkulációk és
megrendelések alapján az év végén pozitív eredménnyel fog zárni.
A 2018. évre tervezett bevételek (138.520 ezer Ft) 32 %-ka, a kiadásoknak (137.950 ezer Ft) pedig 38 %-ka
teljesült. A beszámoló táblázatba foglaltan részletezi tevékenységenként a bevételeket és kiadásokat, kiemelve az
önkormányzati támogatás mértékével. A beszámoló kitér az egyes tevékenységek negatív eredményeinek az okaira.
Az 1-6. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
2018. év 1-6. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. augusztus 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2018. első félévi beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Gyomaszolg Ipari Park Kft. elkészítette a 2018. június 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
Az előterjesztés készítés időpontjáig a Felügyelő Bizottság véleménye még nem állt rendelkezésre, a Képviselőtestületi ülésre beterjesztésre kerül.
A társaság első félévi gazdálkodásának adózott eredménye -3.729 eFt, a tervezett 11.501 Ft veszteséggel szemben.
Az első félévben az éves tervezett bevételek 20%-ka teljesült.
A társaság eredmény tartaléka a 43.172 eFt. A saját tőke 192.273 eFt.
A társaság kötelezettségei összesen 15.088 eFt, a követelés állománya pedig 15.891 eFt.
Az első félév gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2018. év 1-6.
hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. augusztus 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Ingatlanok értékesítése nyílt eljárásban
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 vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az önkormányzat mindenkori teherbíró
képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése,
értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az
önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata vagyontárgyai között vannak olyan felépítménnyel rendelkező ingatlanok,
amelynek a műszaki állapota, vagy kihasználtsága miatt nem gazdaságos azok további fenntartása.
Ezen ingatlanok közül az alábbiak értékesítését javasoljuk.
Az ingatlanok adatai, jellemzésük.
1. 3495 hrsz., Gyomaendrőd, Fő út 85. szám (volt óvoda)
Egyéb Információk

Telek nagysága. 1528 m2.
Teljes közművel ellátott.
Az épület szerkezetileg stabil. Általános karbantartásra szorul. A külső nyílászárókat, a
tetőfedő onduline lemezeket fel kell újítani a további állagromlás megakadályozása
érdekében.
Az ingatlan besorolása a helyi építési szabályozás szerint „Lk” jelű kisvárosias lakóövezet.

Forgalomképesség
Forgalomképes üzleti vagyon
Jelenlegi hasznosítás Az ingatlant az Önkormányzat használja tárolásra.
Javaslat
A felújítási karbantartási munkák költségkihatása miatt javasolt a nyílt eljárásban való
értékesítés.
Becsült forgalmi érték
Bruttó: 7.500.000,-Ft
2. 01140/11 hrsz., Gyomaendrőd, külterület, kivett, gazdasági épület, udvar
(felhagyott vasúti pályatest)
Egyéb Információk

Telek nagysága. 9798 m2.
Áram közművel ellátott. Az állatok etetéséhez fúrt kútból áll rendelkezésre víz.
Az ingatlanon a következő építmények vannak: melegedő 41 m2, tojóház 74 m2, birkalól I.
160 m2, birkaól II. 88 m2, tároló 12 m2, hidroforház 4 m2.
Az ingatlan besorolása a helyi építési szabályozás szerint „Ma” általános mezőgazdasági
terület.

Jelenlegi hasznosítás Az ingatlan korábban a start munkaprogram keretében állattartásra volt hasznosítva.
Javaslat
Az ingatlan megfelelő funkció hiánya miatt javasolt a nyílt eljárásban való értékesítés.
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Becsült forgalmi érték

Bruttó: 3.250.000,-Ft

Az ingatlanokról készült értékbecslések az előterjesztéshez mellékeltük.
Az ingatlanok értékesítésének előnyei és hátrányai
Előnyök
Hátrányok
Az önkormányzat költségvetési bevételhez jut.
Csökken az önkormányzat üzleti ingatlan állománya.
Az állagmegóvás kiadásai nem terhelik az
önkormányzatot.
Az értékesítést követően nem az önkormányzatot terhelik
a fenntartási kiadások.
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. A Magyar Állam ingatlan értékesítés esetén nettó 5 millió Ft alatt nem
gyakorolja az elővásárlási jogát 2018. évben.
Az ingatlanok elidegenítése Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. § (1) alapján
versenyeztetési eljárás útján a legmagasabb összegű ajánlat értékelési szempontja alapján történik.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"Fő út 85. szám alatti ingatlan értékesítésének pályázati felhívása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázati eljárásban értékesíteni kívánja a
Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatt lévő 3495 hrsz.-ú 1528 m2 területű, kivett, óvoda megnevezésű ingatlant az
alábbi "Pályázati kiírás" feltételei szerint:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
a Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatt lévő 3495 hrsz.-ú 1528 m2 területű, kivett, óvoda megnevezésű ingatlan
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, Fő út 85. szám alatt lévő 3495 hrsz.-ú 1528 m2 területű, kivett, óvoda megnevezésű ingatlan
értékesítése.
III. A pályázati eljárásban részt vehet:
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1. Természetes személy,
2. Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1)
pontjában meghatározott átlátható szervezet,
3. Több társaság vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos magyar jogszabályok értelmében 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 köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés ténye.
5. Amennyiben a pályázó nem szerepel az adatbázisban, akkor be kell mutatni, 30 napnál nem régebbi igazolást,
mely szerint nincs lejárt köztartozása a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé.
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.
6.
A pályázónak igazolnia kell, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata, valamint annak helyi adóhatósága
felé nincs lejárt tartozása.
Az igazolás típusa: hatósági bizonyítvány.
IV. Az elfogadható minimális ár, egyéb feltételek:
1.Bruttó: 7.500.000,- Ft.
2. Az ingatlan értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés k) pontja
alapján forgalmi adó köteles.
V. Az ingatlan leírása
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:

Gyomaendrőd, Fő út 85.
3495
1528 m2
1/1
Kivett
Óvoda
Tehermentes
Teljes közművel ellátott.
Az épület 15 helyiségből áll, 255 m2 hasznos alapterülettel. Az épület
szerkezetileg stabil. Általános karbantartásra szorul. A külső
nyílászárókat, a tetőfedő onduline lemezeket fel kell újítani a további
állagromlás megakadályozása érdekében.

Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:

Az ingatlan besorolása a helyi építési szabályozás szerint „Lk” jelű
kisvárosias lakóövezet.

VI. 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 „Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatt lévő ingatlan értékesítése" szöveget.
3. Ideje: 2018. szeptember 28. 1000 óra.
VII. Pályázati biztosíték
1. Az Önkormányzat a pályázaton való részvételt vételár előleg adásához köti, amelynek összege – induló ár 10 %-a
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alapján – 750.000,-Ft (azaz hétszázötvenezer 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.
VIII. 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.
IX. 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 vételár összegére,
4. az ajánlati kötöttségre vonatkozóan,
5. az ajánlatában közölt csak az üzleti titok körébe tartozó adatoknak az elbírálása utáni nyilvánosságra hozatalára,
vagy annak megtiltására.
X. A pályázati anyagok beérkezése, felbontása
A határidőben beérkezett pályázatok felbontásán a Városüzemeltetési Osztály kijelölt tagjai vesznek részt.
XI. Az ajánlatok bontásának helye, és időpontja
1. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme (Gyomaendrőd, Selyem út 124.), 2018. szeptember 28.
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.
XII. 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.
XIII. 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 ingatlan tulajdonjogának átruházására és a birtokátruházásra a teljes vételár megfizetését követően kerül sor,
átadás – átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett. Az ingatlan birtokbaadása a teljes vételár megfizetését követő 30
napon belül történik meg.
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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.
XIV. 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 megyei napilapban.
3. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
Osztályán lehet kérni munkanapokon 800 és 1400 között. Az ingatlan előre egyeztetett időpontban a helyszínen
megtekinthető.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"A 01140/11 hrsz.-ú ingatlan értékesítésének pályázati felhívása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázati eljárásban értékesíteni kívánja a
Gyomaendrőd, külterület 01140/11 hrsz.-ú 9798 m2 területű, kivett, gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlant
az alábbi "Pályázati kiírás" feltételei szerint:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
a Gyomaendrőd, külterület 01140/11 hrsz.-ú 9798 m2 területű, kivett, gazdasági épület, udvar megnevezésű
ingatlan 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, külterület 01140/11 hrsz.-ú 9798 m2 területű, kivett, gazdasági épület, udvar megnevezésű
ingatlan értékesítése.
III. A pályázati eljárásban részt vehet:
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1. Természetes személy,
2. Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1)
pontjában meghatározott átlátható szervezet,
3. Több társaság vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos magyar jogszabályok értelmében 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 köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés ténye.
5. Amennyiben a pályázó nem szerepel az adatbázisban, akkor be kell mutatni, 30 napnál nem régebbi igazolást,
mely szerint nincs lejárt köztartozása a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé.
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.
6.
A pályázónak igazolnia kell, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata, valamint annak helyi adóhatósága
felé nincs lejárt tartozása.
Az igazolás típusa: hatósági bizonyítvány.
IV. Az elfogadható minimális ár, egyéb feltételek:
1.Bruttó: 3.250.000,- Ft.
2. Az ingatlan értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés k) pontja
alapján forgalmi adó köteles.
V. Az ingatlan leírása
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:

Gyomaendrőd, külterület gyomai vasúti hídhoz közel
01140/11
9798 m2
1/1
Kivett
gazdasági épület, udvar
Tehermentes
Áram közművel ellátott. Az állatok etetéséhez fúrt kútból áll
rendelkezésre víz.
Az ingatlanon a következő építmények vannak: melegedő 41 m2,
tojóház 74 m2, birkalól I. 160 m2, birkaól II. 88 m2, tároló 12 m2,
hidroforház 4 m2.

Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:

Az ingatlan besorolása a helyi építési szabályozás szerint „Ma”
általános mezőgazdasági terület.

VI. 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 „Gyomaendrőd, külterület 01140/11 hrsz.-ú ingatlan értékesítése" szöveget.
3. Ideje: 2018. szeptember 28. 1000 óra.
VII. Pályázati biztosíték
1. Az Önkormányzat a pályázaton való részvételt vételár előleg adásához köti, amelynek összege – induló ár 10 %-a
alapján – 325.000,-Ft (azaz háromszázhuszonötezer forint). A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a vételár
előleg befizetése. Az árverés során azon pályázók, akik nem nyertek, azoknak a befizetett vételár előleg
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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.
VIII. 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.
IX. 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 vételár összegére,
4. az ajánlati kötöttségre vonatkozóan,
5. az ajánlatában közölt csak az üzleti titok körébe tartozó adatoknak az elbírálása utáni nyilvánosságra hozatalára,
vagy annak megtiltására.
X. A pályázati anyagok beérkezése, felbontása
A határidőben beérkezett pályázatok felbontásán a Városüzemeltetési Osztály kijelölt tagjai vesznek részt.
XI. Az ajánlatok bontásának helye, és időpontja
1. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme (Gyomaendrőd, Selyem út 124.), 2018. szeptember 28.
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.
XII. 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.
XIII. 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 ingatlan 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
57

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.
XIV. 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 megyei napilapban.
3. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
Osztályán lehet kérni munkanapokon 800 és 1400 között. Az ingatlan előre egyeztetett időpontban a helyszínen
megtekinthető.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI
SZAKVÉLEMÉNY

A Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatt lévő ingatlan
becsült forgalmi értékének megállapításáról

Készült: 2018. július 25.

Készítette:

Csényi István
Ingatlanforgalmi szakértő
Törzslap száma: 72/07/1999
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I. ÉRTÉKLAP

A 3495 hrsz.-ú ingatlan becsült forgalmi értéke:

7.500.000,- Ft
azaz: Hétmillió – ötszázezer forint
mely összeg az ÁFA-t tartalmazza.

Az értékmeghatározás részletezését a szakvélemény tartalmazza. A fenti, reálisan becsült
összehasonlító adatokon alapuló forgalmi érték kiindulásként szolgál bármely üzleti
vagyonérték megállapításához.
Az értékbecslés féléves időszakra vonatkozik. Későbbi felhasználás esetén az új érték nem
számítható az inflációs rátával növelt összeggel, az értékbecslést ez esetben aktualizálni kell.

Gyomaendrőd, 2018. július 25.
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II. AZ INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKE
A település általános bemutatása
Gyomaendrőd Békés megye északi részén fekvő, járásszékhely település. 1989. március
elsején nyert városi rangot, kisvárosi jellegű település, központi belterületből és két sűrűn
lakott külterületből - Öregszőlő és Nagylapos -, valamint egyéb tanyás térségből áll. A város
külterületeivel együtt 30.394 km2-en terül el, melyből a belterület 1.120 km2. A település
lakosságszáma: 13 806 fő. Gyomaendrőd a Hármas-Körös déli oldalán elterülő település,
közigazgatási területén jelentős kiterjedésű védett természeti értékek találhatóak.
Gyomaendrőd alapvetően kiesik a fő hazai forgalmi folyosókról, ugyanakkor a város az
országos közúthálózat rendszerébe szervesen kapcsolódik, hiányzó térségi kapcsolata nincs.
Az országos közúthálózati kapcsolatot Békés megye két főútja, a 46. és a 443. számú
másodrendű főutak biztosítják Mezőberény-Békéscsaba, Mezőtúr, valamint Szarvas irányába.
Mivel a nem megfelelő minőségű és szolgáltatási szintű közúti infrastruktúra hátrányosan
érinti a térség fejlődését, ezért az alapvető cél a meglévő hálózati kapcsolatok javítása.
A városi tömegközlekedésnek két formája biztosított: vasúti, valamint autóbusz közlekedés.
A
település a Budapest-Lökösháza vasúti fővonal mellett helyezkedik el, ehhez csatlakozik itt a
Vésztő-Szeghalom-Gyomaendrőd vasúti mellékvonal. A vasútállomás, a pályaszerkezet
felújítására és a közúti aluljáró megépítésére az elmúlt években került sor, hogy
megfeleljenek a 160 km/h sebesség követelményeinek.
A településen biztosított a helyi autóbusz közlekedés, illetve helyközi járatokkal jól
megközelíthetőek a térség és a régió egyéb települései is. A településen igen jelentős a
kerékpáros közlekedés. A meglévő kerékpárút-hálózat kiépítése, illetve folyamatos bővítése
hozzájárul a biztonságos kerékpáros közlekedés megteremtéséhez. A város területén a
mezőgazdasági egyéni és társas vállalkozások biztosítják az itt élő lakosság többségének a
megélhetését. Az ipari területen megjelenik a cipő- és nyomdaipar, de számos egyéb
területen, így a faiparban, élelmiszer feldolgozóiparban található meghatározó számú
vállalkozás. A fejlődő és korszerűsödő kereskedelem és szolgáltatás egyes területeken
európai színvonalú ellátást kínál az itt élő emberek és átutazók számára.
A város legnagyobb munkaadója az önkormányzat, amely a gyermekjóléti, oktatási, szociális,
egészségügyi, sport- és kulturális területen nyújt megélhetést a helyi humán értelmiség
számára és korszerű szolgáltatást a város és térsége lakosságának.
A közfoglalkoztatás keretein belül az önkormányzat nemcsak a városüzemeltetési feladatok
egy részét végezteti el, hanem mezőgazdasági termelést folytat, továbbá helyben
használható utcabútorokat is készíttet.
Az Önkormányzat az Ipari Park létrehozásával és fejlesztésével sokat tett a gazdaság
fejlesztése érdekében, de sajnos így sincs elegendő munkahely a városban.
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője ( 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
szám ) megbízást adott arra, hogy a Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatti ingatlanról ( 3495
hrsz. ) készítsek ingatlanforgalmi szakértői véleményt. A becsült forgalmi érték
meghatározásának célja: Képviselő – testületei döntés előkészítése..
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1. A megbízás tárgya, kiindulási adatok
Jelen szakértői vélemény magába foglalja a telek, épületek, építmények és a hozzájuk szervesen
tartozó épületgépészeti rendszerek vizsgálatát, értékelését.
A vizsgálathoz rendelkezésemre álló adatok, információk:
 az ingatlan – nyilvántartás adatai, 2018. július 25.-i állapot,
 a műszaki nyilvántartásból rendelkezésre álló helyszínrajzok, építési dokumentációk.
A fenti adatszolgáltatás alapján a megbízó által közölt információk, továbbá a helyszíni
szemrevételezés bejárás útján a TEGOVOFA irányelveit figyelembe véve értékeltem.
Vizsgáltam az ingatlan elhelyezkedését, megközelíthetőségét, környezetét, speciális
adottságukból adódóan a város egészségügyi ellátásában betöltött szerepét.
Az így megszerzett ismeretek lehetővé tették, hogy az egyes területeken lévő valamennyi
épületről megalapozott jellemzés készüljön, amely magába foglalja az objektumok műszaki
jellemzőit, a műszaki állapot meghatározását, gépészeti ellátottságát.
Mindezen adatok és a helyszíni tapasztalatok lehetővé tették a részletes, majd az összesített
értékbecslést.
2. Az értékbecslés módszere és szempontjai
Az ingatlan sajátosságainak figyelembe vételével és a rendelkezésre álló információk gondos
mérlegelésével kiválasztott, a szakmai szempontoknak és alkalmazási feltételeknek megfelelő
nemzetközileg
elismert
ingatlanértékelési
módszerek:
piaci
összehasonlításon,
hozamszámításon alapuló valamint a költség alapú, maradványérték meghatározásán alapuló
módszerek összhangban történő alkalmazásával kell meghatározni a becsült forgalmi
értéket.
A szakmai ajánlások alapján az értékbecslés során az ingatlanértékelését elsősorban a piaci
összehasonlításon alapuló módszerrel vagy a hozamszámításon alapuló módszerrel
szükséges elvégezni. A piaci összehasonlításon és a hozamszámításon alapuló módszer
alkalmazásától csak akkor javasolt eltérni, ha e két módszer valamelyike nem alkalmas az
érintett ingatlan értékelésére, amit részletesen meg kell indokolni.
Az értékbecslés során, ha az adott ingatlan esetén több értékbecslési módszer alkalmazása is
szóba jöhet, akkor célszerű mindegyiket alkalmazni és a különböző módszerekkel kapott
értékeket egymással összevetni. A végső érték meghatározása során annak a módszernek az
eredményéből elvárt kiindulni, amelyik a bővebb információk, a piac konkrét működése és
helyzete alapján megbízhatóbbnak tekinthető.
A korlátozott forgalmi képességű vagyoni tételek – földterület - vagyonértékét hasznosságuk
adja. A telek értékbecslésénél figyelembe vettem a településen belüli elhelyezkedését,
megközelíthetőségét, közműellátottságát, a rajta lévő felépítmények funkcióját. Ezen kívül
összehasonlítottam a területet a környező, hasonló adottságú, funkciójú telkek jelenlegi piaci
értékével.
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Az épületek, építmények vagyonértéke az újraelőállítási értéknek a műszaki állapot által
befolyásolt összegéből kiinduló és az összehasonlító adatok figyelembevételével került
megállapításra.
Az újraelőállítási érték kialakításánál azonos mértékű, szerkezetű, hasznosíthatóságú,
felszereltségű, funkciójú új épület előállításának költségeit a jelenlegi fajlagos árak alapján vettem
számításba.
A műszaki állapot felmérése az elhasználódás foka, a korszerűség figyelembevétele részben
szemrevételezéssel történt. Ennyiben szubjektív elemeket tartalmazó a becsült érték.
Az épületgépészeti rendszereket az épületekkel együtt értékeltem, de az épületek egyenkénti
jellemzése kitér az épületgépészeti felszereltségre. Az épületre megállapított műszaki állapot
százalékos értéke a gépészeti rendszerek állapotát is magába foglalja.
Az ingatlan külső közművei (víz, csatorna, áram, gáz, stb.) állaguk figyelembevételével,
felderíthetőségük függvényében az építmények és egyéb építmények leírásánál kerültek
értékelésre.
3. Az ingatlan nyilvántartási adatai
Az ingatlan helye:
Gyomaendrőd, fő út 85.
Helyrajzi szám:
3495
Terület nagysága:
1528 m2
Tulajdoni hányad:
A mellékelt tulajdoni lap – szemle szerint
Jellege:
Kivett
Művelési ága:
Óvoda
Bejegyzett jogok, terhek:
Tehermentes
Jelenlegi funkció:
Használaton kívül, korábban óvodaként üzemelt
4. Az ingatlan leírása és értékelése
Az ingatlan a gyomai városrészen található lakó és egyéb funkciójú ingatlanok
környezetében. Megközelítése műúton.
Az ingatlan az alábbi közművekkel van ellátva:
- Elektromos áram ( 220 V ),
- Vezetékes víz,
- Vezetékes gáz,
- Szennyvízelvezetése a csatornahálózatba
4/1.1. Telek értékelése
Az ingatlan sík területen fekszik, a város átlagos szintmagasságánál magasabban. Az ingatlan
besorolása a helyi építési szabályozás szerint „Lk” jelű kisvárosias lakóövezet.
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A telek zártsorú, mértanilag szabálytalan alakú, beépítettsége a helyi szabályozásnak megfelelő.
Az ingatlan csendes kisvárosias környezetben található. A telken beton térburkolat van, amely a
közlekedést biztosítja.
A fajlagos telekárat figyelemmel a 2017-2018 évben történt értékesítések, vagyonértékelések
alapján 1.300,- Ft/m2 –ben határoztam meg.
Telekár: 1.528 m2 x 1.300 Ft/m2 =2.597.600 Ft. Kerekítve: 1.986 eFt.
4/1/2. A telken található épület értékelése
Szerkezeti leírás.
1. Alapozás: tégla.
2. Lábazat: tégla.
3. Függőleges teherhordó szerkezet: tégla.
4. Vízszintes teherhordó szerkezet: vegyesen fagerendás és vasbeton áthidalókkal.
5. Födém: porított fafödém.
6. Fedélszerkezet: fa.
7. Tetőfedés: cserép.
8. Szigetelések: utólagos lábazati szigetelés.
9. Hőszigetelés: nincs.
10. Nyílászáró szerkezetek: vegyesen gerébtokos fenyőfa ablakok sík üvegezéssel, valamint
hőszigetelt üvegezésű műanyag nyílászáról. A bejárati ajtó szintén műanyagszerkezet.
11. Meleg padló burkolatok: pvc padló, csaphornyos parketta.
12. Hideg padló burkolatok: simított beton, márvány mozaiklap, mázas kerámialap.
13. Vakolatok: Az épület külső felületi H-10 habarcs vakolat. A belső vakolatok szintén
habarcsból készültek.
14. Falfestések: belső falfestések DISZPERZIÓS.
15. Bádogos munkák: horganyzott ereszcsatorna.
16. Elektromos munkák: áramkörökbe bontott hálózat, 220 volt betáplálás.
17. Fűtés: melegvizes fűtés gazkazánról, radiátor hőleadókkal.
18. Melegvíz ellátás: villanybojlerből.
Műszaki állapota:
Az épület műszaki állapota: karbantartásra szorul.
Az épület helyiségei:
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Megnevezés
Csoportszoba
Csoportszoba
Csoportszoba
Öltöző - folyosó
Gyermek mosdó
Közlekedő
Konyha

Alapterület
43,33 m2
50,01 m2
52,25 m2
37,41 m2
14,04 m2
11,88 m2
12,22 m2
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Szélfogó
Közlekedő
WC előtér
Mosdó – zuhanyzó
Szélfogó
Iroda
Öltöző
Kazánház
Mindösszesen:

Értékmegállapítás:
Hasznos terület:
Újraelőállítási érték:
Műszaki állapot,
korszerűség:
Az épület életkora

Az értékbecslő
egyéni indexe

1,60 m2
6,64 m2
1,23 m2
6,85 m2
4,09 m2
5,84 m2
3,81 m2
3,70 m2
254,90 m2

254,90 m

2

254,90 x

145 eFt =

36.960 eFt

60 % =

36.960 x

0,60 =

22.176 eFt

80 és 40
éven felüli

22.176 x

0,50 =

11.088 eFt

0,4 – 1,6
között
javasolt

11.088 x

0,50 =

5.544 eFt

Összesítés
Megnevezés
Telek
Volt óvoda épület
Összesen:

Kerekített érték
1986000
5544000
7530000
Összehasonlító piaci hirdetési adatok

Elhelyezkedés

Hasznos
alapterület
1426 m2

Telek
területe
5636 m2

Ár

Egyéb

Szarvas, vasúthoz
30 MFt
21.037 Ft/m2
közel
Jellemzők: A telephely alkalmas raktározásra, gyártásra, üzleti tevékenység céljára.
Bútorüzletként üzemelt, kereskedelmi ingatlan, amely három helyrajzi számon szereplő
gazdasági épület és udvar, egyben, bekerítve. Két kapuval rendelkezik, biztosítva a
körforgalmú közlekedést.
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Elhelyezkedés

Hasznos
alapterület
366 m2

Telek
területe
1079 m2

Ár

Hasznos
alapterület
364 m2

Telek
területe
1010

Ár

Hasznos
alapterület
400 m2

Telek
területe

Ár

Egyéb

Békéscsaba,
38 MFt
103.825 Ft/m2
Orosházi út
Vállalkozásra alkalmas iparterületnek nyilvánított helyen, raktárépület és iroda, amely
lakóházként is használható. Az ipari árammal (3x32A) ellátott raktár vastag beton
aljzattal, valamint az udvarrész térkővel burkolt, ezáltal targoncázható. A telken található
egy 88 m2 alapterületű épület, mely irodaként funkcionál és 3 fő helységből áll, plusz
egy mosdó.

Elhelyezkedés

Egyéb

Békéscsaba,
9,9 MFt
27.197 Ft/m2
Erzsébethely
Jellemzők: Az ingatlan 1993-ban épült tégla falazatú, közel 400 m2 alapterületű. A telek
területe 1010 m2. Az ingatlan alkalmas, telephely, műhely, vagy raktár céljára. Elektromos
áram (380 V is), vezetékes víz, városi szennyvízcsatorna bekötve. Az ingatlanon műhely,
közlekedő, iroda, vizesblokk (zuhanyzó, mosdó, wc), garázs, tárolók, 7 állásos fedett kocsi
beálló található.

Elhelyezkedés

Egyéb

Gyomaendrőd,
17,5 MFt
43.750 Ft/m2
Kossuth Lajos út
Jellemzők: Az ingatlan a vasútállomás közel helyezkedik el. Alkalmas raktárnak, logisztikai
központnak vagy egyéb üzleti tevékenység céljára. A teljes telek mérete 2724 m2,
amelynek csak egy része tartozik az ingatlanhoz.
Hozamalapú számítás alapján.
Bevételek
Bérleti díj piaci adatok szerint
Kihasználtság
Valós teljes bevétel
Költségek
A tulajdonos fenntartási költségei
Menedzselési költségek
Felújítási költségalap
Egyéb költségek
Éves tiszta működési bevétel
Tőkésítési ráta
Tőkésített érték
Az ingatlan hozadéki értéke (kerekítve)

Fajlagos mennyiség
70 000
Ft
100 %

Összeg
840 000 Ft
840 000 Ft

Az éves bevételek
Az éves bevételek
Az éves bevételek
Az éves bevételek

5
0
5
0

%-a
%-a
%-a
%-a

42 000 Ft
0 Ft
42 000 Ft
0 Ft
798 000 Ft

13 %
6 138 461 Ft
6 140 000 Ft
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III. Értékbecslés
Az ingatlan értékét az érvényben lévő jogszabályok és a kialakult, elfogadott nyugat –
európai, valamint a hazai szakmai gyakorlat szerint:
Az ingatlan
forgalmi értéke alapján kell megállapítani.
A forgalmi értékét befolyásolja:
 A település jellege,
 A településen belüli fekvés,
 Az elhelyezkedés,
 A megközelíthetőség,
 Az infrastruktúra,
 A beépíthetőség,
 A műszaki kialakítás,
 Az állag és állapot,
 A hasznosíthatóság,
 Az újraelőállítási költségek,
A fentieket figyelembe véve az értékbecslésre kerülő ingatlanok esetén az alábbi értéknövelő
és értékcsökkentő tényezők vehetők figyelembe:
Értéknövelő tényezők:


Az ingatlan elhelyezkedése.

Értékcsökkentő tényezők:


A településen alacsonyak az ingatlanárak.

A forgalmi érték kialakításánál az óvatosságra törekedtem az összehasonlító adatokat
figyelembevéve. Gyomaendrődön, illetve Békés Megyében hasonló adottságú ingatlan
értékesítésére vonatkozóan nem áll rendelkezésre összehasonlító adat. A békés megyei
hirdetések közül az ipari és raktár ingatlanokra vonatkozó adatokat vizsgáltam meg. Az
értékelési módszerek közül a piaci hirdetési adatokat vettem nagyobb súllyal figyelembe.
IV. Vizsgálati módszerek összevetése alapján meghatározott becsült forgalmi érték
Kerekítve 7.500.000,-Ft azaz: Hétmillió-ötszázezer forint.
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V. Záradék
Jelen értékbecslési szakvélemény az ingatlan értékesítéséhez készült, amely csak és kizárólag
erre a célra használható fel.
A megállapított becsült forgalmi érték tartalmazza az általános forgalmi adót.
Az értékelési bizonyítvány egészként kezelendő, abból részletet kivenni, és azt önállóan
értelmezni nem lehet.
A jelen érték forgalmi érték megállapítás fél évig érvényes.
Az ingatlant, mint tiszta tulajdonú forgalomképes és a már részletezett terhekkel értékeltem
az értékbecslés időpontjában megismert állapotban.
Az átadott iratok tanulmányozásán túlmenően jogi természetű vizsgálatot (jogcím,
vagyonjogok érvényessége, stb.) nem folytattam. Az ingatlan forgalomképességének jogi
eredetű korlátozásáról nincs tudomásom.
Az értékelés a tények és adatok objektív mérlegelése, valamint a szakmai előírások és etikai
normák betartása mellett készült.

Gyomaendrőd, 2018. július 25.

Csényi István
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A Gyomaendrőd, külterület 01140/11 hrsz.-ú ingatlan
becsült forgalmi értékének megállapításáról
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I. ÉRTÉKLAP

A 01140/11 hrsz.-ú ingatlan becsült forgalmi értéke:

3.250.000,- Ft
azaz: Hárommillió – kettőszázötvenezer forint
mely összeg az ÁFA-t tartalmazza.

Az értékmeghatározás részletezését a szakvélemény tartalmazza. A fenti, reálisan becsült
összehasonlító adatokon alapuló forgalmi érték kiindulásként szolgál bármely üzleti
vagyonérték megállapításához.
Az értékbecslés féléves időszakra vonatkozik. Későbbi felhasználás esetén az új érték nem
számítható az inflációs rátával növelt összeggel, az értékbecslést ez esetben aktualizálni kell.

Gyomaendrőd, 2018. július 25.
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II. AZ INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKE
A település általános bemutatása
Gyomaendrőd Békés megye északi részén fekvő, járásszékhely település. 1989. március
elsején nyert városi rangot, kisvárosi jellegű település, központi belterületből és két sűrűn
lakott külterületből - Öregszőlő és Nagylapos -, valamint egyéb tanyás térségből áll. A város
külterületeivel együtt 30.394 km2-en terül el, melyből a belterület 1.120 km2. A település
lakosságszáma: 13 806 fő. Gyomaendrőd a Hármas-Körös déli oldalán elterülő település,
közigazgatási területén jelentős kiterjedésű védett természeti értékek találhatóak.
Gyomaendrőd alapvetően kiesik a fő hazai forgalmi folyosókról, ugyanakkor a város az
országos közúthálózat rendszerébe szervesen kapcsolódik, hiányzó térségi kapcsolata nincs.
Az országos közúthálózati kapcsolatot Békés megye két főútja, a 46. és a 443. számú
másodrendű főutak biztosítják Mezőberény-Békéscsaba, Mezőtúr, valamint Szarvas irányába.
Mivel a nem megfelelő minőségű és szolgáltatási szintű közúti infrastruktúra hátrányosan
érinti a térség fejlődését, ezért az alapvető cél a meglévő hálózati kapcsolatok javítása.
A városi tömegközlekedésnek két formája biztosított: vasúti, valamint autóbusz közlekedés.
A
település a Budapest-Lökösháza vasúti fővonal mellett helyezkedik el, ehhez csatlakozik itt a
Vésztő-Szeghalom-Gyomaendrőd vasúti mellékvonal. A vasútállomás, a pályaszerkezet
felújítására és a közúti aluljáró megépítésére az elmúlt években került sor, hogy
megfeleljenek a 160 km/h sebesség követelményeinek.
A településen biztosított a helyi autóbusz közlekedés, illetve helyközi járatokkal jól
megközelíthetőek a térség és a régió egyéb települései is. A településen igen jelentős a
kerékpáros közlekedés. A meglévő kerékpárút-hálózat kiépítése, illetve folyamatos bővítése
hozzájárul a biztonságos kerékpáros közlekedés megteremtéséhez. A város területén a
mezőgazdasági egyéni és társas vállalkozások biztosítják az itt élő lakosság többségének a
megélhetését. Az ipari területen megjelenik a cipő- és nyomdaipar, de számos egyéb
területen, így a faiparban, élelmiszer feldolgozóiparban található meghatározó számú
vállalkozás. A fejlődő és korszerűsödő kereskedelem és szolgáltatás egyes területeken
európai színvonalú ellátást kínál az itt élő emberek és átutazók számára.
A város legnagyobb munkaadója az önkormányzat, amely a gyermekjóléti, oktatási, szociális,
egészségügyi, sport- és kulturális területen nyújt megélhetést a helyi humán értelmiség
számára és korszerű szolgáltatást a város és térsége lakosságának.
A közfoglalkoztatás keretein belül az önkormányzat nemcsak a városüzemeltetési feladatok
egy részét végezteti el, hanem mezőgazdasági termelést folytat, továbbá helyben
használható utcabútorokat is készíttet.
Az Önkormányzat az Ipari Park létrehozásával és fejlesztésével sokat tett a gazdaság
fejlesztése érdekében, de sajnos így sincs elegendő munkahely a városban.
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője ( 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
szám ) megbízást adott arra, hogy a Gyomaendrőd, 01140/11 hrsz.-ú ingatlanról készítsek
ingatlanforgalmi szakértői véleményt. A becsült forgalmi érték meghatározásának célja:
Képviselő – testületei döntés előkészítése.
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1. A megbízás tárgya, kiindulási adatok
Jelen szakértői vélemény magába foglalja a telek, épületek, építmények és a hozzájuk szervesen
tartozó épületgépészeti rendszerek vizsgálatát, értékelését.
A vizsgálathoz rendelkezésemre álló adatok, információk:
 az ingatlan – nyilvántartás adatai, 2018. július 25.-i állapot,
 a műszaki nyilvántartásból rendelkezésre álló helyszínrajzok, építési dokumentációk.
A fenti adatszolgáltatás alapján a megbízó által közölt információk, továbbá a helyszíni
szemrevételezés bejárás útján a TEGOVOFA irányelveit figyelembe véve értékeltem.
Vizsgáltam az ingatlan elhelyezkedését, megközelíthetőségét, környezetét.
Az így megszerzett ismeretek lehetővé tették, hogy az egyes területeken lévő valamennyi
épületről megalapozott jellemzés készüljön, amely magába foglalja az objektumok műszaki
jellemzőit, a műszaki állapot meghatározását, gépészeti ellátottságát.
Mindezen adatok és a helyszíni tapasztalatok lehetővé tették a részletes, majd az összesített
értékbecslést.
2. Az értékbecslés módszere és szempontjai
Az ingatlan sajátosságainak figyelembe vételével és a rendelkezésre álló információk gondos
mérlegelésével kiválasztott, a szakmai szempontoknak és alkalmazási feltételeknek megfelelő
nemzetközileg
elismert
ingatlanértékelési
módszerek:
piaci
összehasonlításon,
hozamszámításon alapuló valamint a költség alapú, maradványérték meghatározásán alapuló
módszerek összhangban történő alkalmazásával kell meghatározni a becsült forgalmi
értéket.
A szakmai ajánlások alapján az értékbecslés során az ingatlanértékelését elsősorban a piaci
összehasonlításon alapuló módszerrel vagy a hozamszámításon alapuló módszerrel
szükséges elvégezni. A piaci összehasonlításon és a hozamszámításon alapuló módszer
alkalmazásától csak akkor javasolt eltérni, ha e két módszer valamelyike nem alkalmas az
érintett ingatlan értékelésére, amit részletesen meg kell indokolni.
Az értékbecslés során, ha az adott ingatlan esetén több értékbecslési módszer alkalmazása is
szóba jöhet, akkor célszerű mindegyiket alkalmazni és a különböző módszerekkel kapott
értékeket egymással összevetni. A végső érték meghatározása során annak a módszernek az
eredményéből elvárt kiindulni, amelyik a bővebb információk, a piac konkrét működése és
helyzete alapján megbízhatóbbnak tekinthető.
A korlátozott forgalmi képességű vagyoni tételek – földterület - vagyonértékét hasznosságuk
adja. A telek értékbecslésénél figyelembe vettem a településen belüli elhelyezkedését,
megközelíthetőségét, közműellátottságát, a rajta lévő felépítmények funkcióját. Ezen kívül
összehasonlítottam a területet a környező, hasonló adottságú, funkciójú telkek jelenlegi piaci
értékével.
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Az épületek, építmények vagyonértéke az újraelőállítási értéknek a műszaki állapot által
befolyásolt összegéből kiinduló és az összehasonlító adatok figyelembevételével került
megállapításra.
Az újraelőállítási érték kialakításánál azonos mértékű, szerkezetű, hasznosíthatóságú,
felszereltségű, funkciójú új épület előállításának költségeit a jelenlegi fajlagos árak alapján vettem
számításba.
A műszaki állapot felmérése az elhasználódás foka, a korszerűség figyelembevétele részben
szemrevételezéssel történt. Ennyiben szubjektív elemeket tartalmazó a becsült érték.
Az épületgépészeti rendszereket az épületekkel együtt értékeltem, de az épületek egyenkénti
jellemzése kitér az épületgépészeti felszereltségre. Az épületre megállapított műszaki állapot
százalékos értéke a gépészeti rendszerek állapotát is magába foglalja.
Az ingatlan külső közművei (víz, csatorna, áram, gáz, stb.) állaguk figyelembevételével,
felderíthetőségük függvényében az építmények és egyéb építmények leírásánál kerültek
értékelésre.
Az ingatlant jelenlegi formájában nem lehet bérbe adni, így a hozamszámításon alapuló
értékelési módszert nem alkalmaztam. A piaci összehasonlító adatok közül a mezőgazdasági
telephelyek, állattartó telep ingatlanokra vonatkozó hirdetéseket vizsgáltam.
3. Az ingatlan nyilvántartási adatai
Az ingatlan helye:
Gyomaendrőd, külterület gyomai vasúti hídhoz közel
Helyrajzi szám:
01140/11
Terület nagysága:
9798 m2
Tulajdoni hányad:
Kizárólagos önkormányzati tulajdon
Jellege:
Kivett
gazdasági épület, udvar
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Tehermentes
Jelenlegi funkció:
Használaton kívül, korábban juh nyári szállásként üzemelt
4. Az ingatlan leírása és értékelése
Az ingatlan a gyomai városrészen található a gyomai vasúti hídtól nem messze termőföldek
és árvízvédelmi töltés közelében. Megközelítése fölúton.
Az ingatlan az alábbi közművekkel van ellátva:
- Elektromos áram ( 220 V ),
- vízellátás fúrt kútból, hidroforral
4/1.1. Telek értékelése
Az ingatlan sík területen fekszik, a város átlagos szintmagasságánál magasabban. Az ingatlan
besorolása a helyi építési szabályozás szerint „Ma” általános mezőgazdasági terület.
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A telek zártsorú, mértanilag szabálytalan alakú, beépítettsége a helyi szabályozásnak megfelelő.
Az ingatlan mezőgazdasági környezetben található. A telken térkő burkolat biztosítja a
közlekedést az ólak előtt.
A fajlagos telekárat figyelemmel a 2017-2018 évben történt értékesítések, vagyonértékelések
alapján 50,- Ft/m2 –ben határoztam meg.
Telekár: 9.798 m2 x 50 Ft/m2 =489.900 Ft. Kerekítve: 490 eFt.
4/1/2. A telken található építmények értékelése
1. Melegedő, 41,16 m2
Szerkezeti leírás.
1. Alapozás: beton.
2. Lábazat: tégla.
3. Függőleges teherhordó szerkezet: tégla.
4. Vízszintes teherhordó szerkezet: vasbeton áthidalókkal.
5. Födém: porított fafödém.
6. Fedélszerkezet: fa.
7. Tetőfedés: cserép.
8. Nyílászáró szerkezetek: gerébtokos fenyőfa ablakok sík üvegezéssel.
9. Hideg padló burkolatok: simított beton.
10. Vakolatok: Az épület külső felületi H-10 habarcs vakolat. A belső vakolatok szintén
habarcsból készültek.
11. Falfestések: belső falfestések DISZPERZIÓS.
12. Bádogos munkák: horganyzott ereszcsatorna.
13. Elektromos munkák: áramkörökbe bontott hálózat, 220 volt betáplálás.
14. Fűtés: egyedi.
15. Melegvíz ellátás: villanybojlerből.
Műszaki állapota:
Az épület műszaki állapota: karbantartásra szorul.

Értékmegállapítás:
Hasznos terület:

41,16 m

2

Újraelőállítási érték:

41,16 x

70 eFt =

2.881 eFt

Műszaki állapot,
korszerűség:

60 % =

2.881 x

0,60 =

1.729 eFt

Az épület életkora

20 éven
alul

1.729 x

0,90 =

1.556 eFt

Az értékbecslő

0,4 – 1,6

1.556 x

0,60 =

933 eFt
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egyéni indexe

között
javasolt

2. Tojóház, 74,10 m2
Szerkezeti leírás.
1. Alapozás: vasbeton
2. Függőleges teherhordó szerkezet: szerfás rendszerű faoszlopok.
3. Vízszintes teherhordó szerkezet: fagerendás áthidalókkal.
4. Fedélszerkezet: fa.
Műszaki állapota:
Az épület műszaki állapota: karbantartásra szorul.

Értékmegállapítás:
Hasznos terület:

74,10 m

2

Újraelőállítási érték:

74,10 x

15 eFt =

1.111 eFt

Műszaki állapot,
korszerűség:

60 % =

1.111 x

0,60 =

667 eFt

Az épület életkora

20 éven
aluli

667 x

0,90 =

600 eFt

Az értékbecslő
egyéni indexe

0,4 – 1,6
között
javasolt

600 x

0,60 =

360 eFt

3. Birkaól I., 159,74 m2
Szerkezeti leírás.
1. Alapozás: vasbeton
2. Függőleges teherhordó szerkezet: szerfás rendszerű faoszlopok.
3. Vízszintes teherhordó szerkezet: fagerendás áthidalókkal.
4. Fedélszerkezet: fa.
Műszaki állapota:
Az épület műszaki állapota: karbantartásra szorul.
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Értékmegállapítás:
Hasznos terület:
Újraelőállítási érték:

159,74 m

2

159,74 x

15 eFt =

70 % =

2.396 x

0,70 =

1.677 eFt

Műszaki állapot,
korszerűség:

2.396 eFt

Az épület életkora

20 éven
aluli

1.677 x

0,90 =

1.509 eFt

Az értékbecslő
egyéni indexe

0,4 – 1,6
között
javasolt

1.509 x

0,60 =

905 eFt

4. Birkaól II., 88,50 m2
Szerkezeti leírás.
5. Alapozás: vasbeton
6. Függőleges teherhordó szerkezet: szerfás rendszerű faoszlopok.
7. Vízszintes teherhordó szerkezet: fagerendás áthidalókkal.
8. Fedélszerkezet: fa.
Műszaki állapota:
Az épület műszaki állapota: karbantartásra szorul.

Értékmegállapítás:
Hasznos terület:

88,50 m

2

Újraelőállítási érték:

88,50 x

15 eFt =

1.327 eFt

Műszaki állapot,
korszerűség:

60 % =

1.327 x

0,60 =

796 eFt

Az épület életkora

20 éven
alul

796 x

0,90 =

716 eFt

Az értékbecslő
egyéni indexe

0,4 – 1,6
között
javasolt

716 x

0,60 =

430 eFt
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5. Tároló épület, 12 m2
Szerkezeti leírás.
1. Alapozás: tégla.
2. Lábazat: tégla.
3. Függőleges teherhordó szerkezet: tégla.
4. Fedélszerkezet: fa.
5. Tetőfedés: cserép.
Műszaki állapota:
Az épület műszaki állapota: karbantartásra szorul.

Értékmegállapítás:
Hasznos terület:

12 m

Újraelőállítási érték:

12 x

40 eFt =

50 % =

480 x

0,50 =

240 eFt

20 év alatt

240 x

0,50 =

120 eFt

0,4 – 1,6
között
javasolt

120 x

0,60 =

72 eFt

Műszaki állapot,
korszerűség:
Az épület életkora
Az értékbecslő
egyéni indexe

2

480 eFt

6. Hidroforház, 4 m2
Szerkezeti leírás.
1. Alapozás: tégla.
2. Lábazat: tégla.
3. Függőleges teherhordó szerkezet: tégla.
4. Fedélszerkezet: fa.
5. Tetőfedés: cserép.
6. Vakolatok: Az épület külső felületi H-10 habarcs vakolat. A belső vakolatok szintén
habarcsból készültek.
7. Elektromos munkák: 220 volt betáplálás.
Műszaki állapota:
Az épület műszaki állapota: karbantartásra szorul.
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Értékmegállapítás:
Hasznos terület:

4,0 m

2

Újraelőállítási érték:

4,0 x

40 eFt =

70 % =

160 x

0,70 =

112 eFt

10 év alatt

112 x

0,90 =

101 eFt

0,4 – 1,6
között
javasolt

101 x

0,60 =

61 eFt

Műszaki állapot,
korszerűség:
Az épület életkora
Az értékbecslő
egyéni indexe

160 eFt

Összesítés
Megnevezés
Telek
Melegedő
Tojóház
Birkaól I.
Birkaól II.
Tárló
Hidroforház
Összesen:

Kerekített érték
490000
933000
360000
905000
430000
72000
61000
3251000
Összehasonlító piaci hirdetési adatok

Elhelyezkedés
Tiszavárkony,
főútvonalhoz közel
50 m-ra

Telek
területe
14 ha

Ár

Egyéb

35 MFt

Jellemzők: Állattartó telephely, 2 db 600 férőhelyes kocaszállás.

Elhelyezkedés
Végegyháza

Telek
területe
2,1 ha

Ár

Egyéb

45 MFt

Végegyházán felújítandó 2ha-os telep,7db istállóval: 3db 650 m2,1db 750 m2,1db 500 m2, 2 db
gyengébb: (350,1000 m2) állapotban,1db szociális épület (200m2 összkomfortos, lakásként van
használva),a telep minden állat tartására alkalmassá tehető. Az épületek beton és vasvázas
szerkezetűek palafedéssel minden istállótól szennyvízelvezető központi gyűjtőbe. Áram betáplálás 3x35
amper telepen belül mely 160 amperig bővíthető. Saját vízkút ivóvíz minőségű. Földgáz telepen belül. A
település halmozottan hátrányos helyzetű pályázat szempontjából. Autópálya 30 km-re.
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Elhelyezkedés
Gyomaendrőd

Telek
területe
2,5 ha

Ár

Egyéb

3,8 MFt

Eladó tanya ingatlan (Fülöp-tanya). Az ingatlan teljes felújítást igényel. Az összes földterület
megközelítőleg 2,5 ha szántó, melyen az ingatlan mellett közvetlen található egy bányagödör, mely
halastónak kiválóan alkalmas. Az ingatlan a Hármas-körös partjától 1 km-re fekszik, a dévaványai
kövesút mellett közvetlenül. Az ingatlanon fúrt kút (86 méter mély) illetve ásott kút is van. A közművek
közül az áram van bekötve. Az ingatlan és a földterület is teljesen belvízmentes.

III. Értékbecslés
Az ingatlan értékét az érvényben lévő jogszabályok és a kialakult, elfogadott nyugat –
európai, valamint a hazai szakmai gyakorlat szerint:
Az ingatlan
forgalmi értéke alapján kell megállapítani.
A forgalmi értékét befolyásolja:
 A település jellege,
 A településen belüli fekvés,
 Az elhelyezkedés,
 A megközelíthetőség,
 Az infrastruktúra,
 A beépíthetőség,
 A műszaki kialakítás,
 Az állag és állapot,
 A hasznosíthatóság,
 Az újraelőállítási költségek,
A fentieket figyelembe véve az értékbecslésre kerülő ingatlanok esetén az alábbi értéknövelő
és értékcsökkentő tényezők vehetők figyelembe:
Értéknövelő tényezők:


Az ingatlan lévő fúrt kút valamint az áramközmű betáplálás.

Értékcsökkentő tényezők:



Az ingatlan megközelítése nehéz, különösen csapadékos időjárás esetén,
A településen alacsonyak az ingatlanárak.
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A forgalmi érték kialakításánál az óvatosságra törekedtem az összehasonlító adatokat
figyelembevéve. Gyomaendrődön, illetve Békés Megyében hasonló adottságú ingatlan
értékesítésére vonatkozóan nem áll rendelkezésre összehasonlító adat. A békés megyei
hirdetések közül a mezőgazdasági ingatlanokra vonatkozó adatokat vizsgáltam meg. Az
értékelési módszerek közül a piaci hirdetési adatokat vettem nagyobb súllyal figyelembe.
IV. Vizsgálati módszerek összevetése alapján meghatározott becsült forgalmi érték
Kerekítve 3.250.000,-Ft azaz: Hárommillió-kettőszázötvenezer forint.

V. Záradék
Jelen értékbecslési szakvélemény az ingatlan értékesítéséhez készült, amely csak és kizárólag
erre a célra használható fel.
A megállapított becsült forgalmi érték tartalmazza az általános forgalmi adót.
Az értékelési bizonyítvány egészként kezelendő, abból részletet kivenni, és azt önállóan
értelmezni nem lehet.
A jelen érték forgalmi érték megállapítás fél évig érvényes.
Az ingatlant, mint tiszta tulajdonú forgalomképes és a már részletezett terhekkel értékeltem
az értékbecslés időpontjában megismert állapotban.
Az átadott iratok tanulmányozásán túlmenően jogi természetű vizsgálatot (jogcím,
vagyonjogok érvényessége, stb.) nem folytattam. Az ingatlan forgalomképességének jogi
eredetű korlátozásáról nincs tudomásom.
Az értékelés a tények és adatok objektív mérlegelése, valamint a szakmai előírások és etikai
normák betartása mellett készült.

Gyomaendrőd, 2018. július 25.

Csényi István
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. augusztus 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Sportcsarnok szociális helyiség kialakítása
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2018. júniusi Képviselő-testületi ülésen elhangzott az az igény, hogy kerüljön bemutatásra a Varga Lajos
Sportcsarnok külső megközelítésű vizesblokkos bővítése, mely kiszolgálná mind a sportrendezvények, mind pedig a
városi szabadtéri rendezvények igényeit is és nyilvános WC-ként is funkcionálhat.
Az ülést követően helyszíni bejárást végeztünk Molnár Zoltán Gyula főépítésszel aki az alábbi bővítési és átalakítási
lehetőségeket vázolta, figyelembe véve a hely adottságait (megközelíthetőség, meglévő épületgépészet):
1.
helyszín:
A jelenleg büféként üzemelő két helyiség felhasználásával alakítható ki egy megközelítőleg 12 m2 nagyságú
vizesblokk, mely kívülről is megközelíthető. Ez terület elegendő lehet egy mozgáskorlátozott és egy normál WC
kialakításához, azonban a Szabadság tér rekonstrukciója során ez a helyiség érintett lesz egy vendéglátóhely
kialakításával.
2.
helyszín:
Az épület déli végén található tanári helyiségből kialakítható egy külső és belső megközelítési lehetőséggel ellátott
mozgáskorlátozott WC. Itt a rendelkezésre álló kb 7,5 m2 terület több WC kialakítását nem teszi lehetővé.
3.
helyszín:
Az épület déli végéhez egy új épület tag építésével egy minden igényt kielégítő új vizesblokk alakítható ki, mely
külső és belső megközelítést is kaphatna.
A mellékletben található egy vázlatterv, mely jó kiindulási alapot képezhet amennyiben a Képviselő-testület a
fejlesztés kidolgozását támogatja.
A vázlatterven található bővítmény helyt ad egy tisztítószer raktárnak, egy mozgáskorlátozott, 8 női és 4 férfi WC-nek
továbbá 8 db piszoárnak.
A bővítmény alapterülete kb 63 m2.
Előzetes kalkulációk szerint egy új épületrész építése esetén fajlagosan nettó 250.000 Ft/m2 árral lehet számolni,
mely alapján a mellékletben található épülettag bekerülési költsége nettó 16 millió forint, melyhez még
hozzászámolandó az engedélyezési és kiviteli terv elkészítésének, az engedélyeztetés és a műszaki ellenőrzés díja.
A 3. pontban vázolt vizesblokk kialakításának költsége megközelítőleg bruttó 23-25 millió forint.
A Képviselő-testületi ülésen megfogalmazott igények alapján az egyetlen szóba jöhető megoldást az épület bővítése
jelenti, azonban költségvetési fedezet hiányában még az előkészítő munkálatok sem kezdődhetnek meg
forráskijelölés nélkül, így amennyiben a Testület a fejlesztés megindítása mellett dönt, úgy az engedélyezési és
kiviteli tervdokumentációk elkészítésére árajánlatokat kérünk be, melyet a következő ülésre be is tudunk terjeszteni
döntéshozatalra.
A kész terveken alapuló költségbecslés alapján a 2019. évi költségvetésben forrást lehet elkülöníteni a beruházás
megvalósítására.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Bővítmény támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, titkos
59

szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Szabadság tér 1 szám alatti Varga Lajos Sportcsarnok
vizesblokkos épületrésszel történő bővítését támogassa és kérje fel a Városüzemeltetési Osztályt a bővítmény
engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó árajánlatok bekérésére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 09. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. augusztus 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Ivóvíz és szennyvízrekonstrukció
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú
távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-szolgáltatási
ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és
pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll. A tervet minden évben be kell mutatni a felügyelő hatóságnak, amely
azt jóváhagyás után le is ellenőrizheti. A tervet az ellátásért felelősnek, tehát az Önkormányzatnak kell elkészíteni,
melyet az Alföldvíz Zrt, mint szolgáltató átvállalt és el is készített. A tervet 2015-ben a Képviselő-testület el is
fogadott azzal, hogy a tervben szereplő tervezett rekonstrukciós munkálatokat a kivitelezés megkezdése előtt be kell
terjeszteni jóváhagyásra.
A 2018. évben megvalósítandó ivóvíz és szennyvíz hálózat rekonstrukciós munkálatokra a szolgáltató az alábbi
költségesített javaslatot tette:
1.
A Hősök úti horganyzott acél ivóvíz bekötő vezetékek cseréje a Kossuth út és a Rákóczi utca között.
Az Önkormányzat által benyújtott és elnyert Szabadság tér felújítását tartalmazó pályázat során érintett Hősök úti
ivóvíz vezetékről leágazó házi bekötések cseréje szükséges. Ezek költsége nem számolható el a pályázatban, de a
munkálatok során a csatlakozási pontok az új térburkolatok alá esnek, ezért a későbbi havária jellegű rekonstrukciós
munkálatok elkerülése érdekében a vezetékek kiváltása szükséges.
A tervezett bekerülési költség: 1.815.451 Ft + Áfa
2.
Szabadság téri ivóvíz hálózat rekonstrukció a Fő út és a Hősök útja között.
A területen található 485 fm AC (azbesztcement) nyomócső és a hozzá tartozó bekötővezetékek, csomóponti
szerelvények és tűzcsapok kiváltása szükséges az elavult és leromlott állapotú vezetékek miatt.
A hálózat az úttal párhuzamosan a zöldfelületben halad.
A tervezett bekerülési költség: 11.330.930 Ft + Áfa
3.
Mirhói úti szennyvíz csatorna belső bélelése.
A hálózat ezen része beton csövekből épült, mely a szennyvíz hatására korrodálódik, elkopik és beszakad.
Ilyen beszakadás már 2018-ban is történt.
A legolcsóbb és legegyszerűbb megoldás a 2017-ben a Selyem úton is használt úgynevezett belső béleléses
eljárás, mely kitakarás nélkül végezhető.
A szakasz hossza 350 fm, melyből 290 fm bélelésre szorul.
A tervezett bekerülési költség: 18.850.000 Ft + Áfa
4.
Szennyvíztisztító telepen található vegyszertároló épület lapostető szigetelése.
Az épület felújítása nem szerepelt KEOP-os szennyvíztisztító telep felújítási pályázatban és a lapostetőn található
kátránylemez szigetelés a szigetelőanyag avulásából adódóan több helyen is beázik.
A tervezett bekerülési költség: 772.010 Ft + Áfa
5.
Szabadság téri szennyvízhálózat rekonstrukciója
A tér felújítása miatt a kivitelezéssel érintett szennyvízcsatorna hálózati elemek rekonstrukciója szükséges, mely a
megsüllyedt aknák szintreemeléséből, az elcsúszott csőillesztések helyreállításából és a hibás tömítések
kijavításából áll.
A tervezett bekerülési költség: 1.600.000 Ft + Áfa
A fenti beruházások összes költsége 34.368.391 Ft + Áfa, azaz bruttó 43.647.856 Ft.
Jelenleg a költségvetésben 47.381.547 Ft áll rendelkezésre rekonstrukciós munkálatokra és további 9.085.838 Ft
már kiszámlázásra került a szolgáltatónak, melyből az Újkert sori szennyvízátemelő biofilter kiépítésére, már
3.336.300 Ft + Áfa elkülönítésre került. Mindkét összeg a viziközmű vagyon bérleti díjából származik és a viziközmű
hálózat rekonstrukciójára kell fordítani. Önkormányzatunk a viziközmű hálózat esetében Áfa visszaigénylésre
jogosult.
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A beruházás támogatása esetén az Áfa visszaigényléseket is figyelembe véve 18.735.694 Ft tartalék áll még
rendelkezésre.
A kivitelezési munkálatokat az IN-HOUSE beszerzés szabályai és az üzemeltetési megállapodás alapján az
Alföldvíz Zrt. el tudja végezni.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Rekonstrukció támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2018. évben az alábbi viziközmű rekonstrukciós munkálatok
elvégzését támogassa:
1)
A Hősök úti horganyzott acél ivóvíz bekötő vezetékek cseréje a Kossuth út és a Rákóczi utca között. A
tervezett bekerülési költség: 1.815.451 Ft + Áfa
2)
Szabadság téri ivóvíz hálózat rekonstrukció a Fő út és a Hősök útja között. A tervezett bekerülési költség:
11.330.930 Ft + Áfa
3)

Mirhói úti szennyvíz csatorna belső bélelése. A tervezett bekerülési költség: 18.850.000 Ft + Áfa

4)
Szennyvíztisztító telepen található vegyszertároló épület lapostető szigetelése. A tervezett bekerülési költség:
772.010 Ft + Áfa
5)

Szabadság téri szennyvízhálózat rekonstrukciója. A tervezett bekerülési költség: 1.600.000 Ft + Áfa

A rekonstrukciós munkálatokhoz szükséges 34.368.391 Ft + Áfa összeget a víziközmű vagyon bérleti díjából
származó bevétel terhére biztosítsa.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László

62

16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. augusztus 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Lakossági szennyvízcsatlakozás pályázat
Cselei Tamás
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2018. márciustól ismételten meghirdetésre került Lakossági szennyvízcsatlakozás pályázatra
2018. július 16-én Erdei László Gyomaendrőd, Áchim András u. 11. szám alatti lakos pályázatot nyújtott be a
tulajdonában lévő Áchim András utca 11. szám alatti ingatlan csatlakozási pontjának kiépítésére maximális 100.000
Ft igényelt támogatással és 337.490 Ft önerővel. A csatlakozási pont kiépítésének költsége bruttó 437.490 Ft, mely
alapján a maximálisan adható támogatás összege 100.000 Ft.
A benyújtott pályázat tartalmi és formai szempontból megfelelő.
2018. július 18-án Varjú Zoltán Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 12. szám alatti lakos pályázatot nyújtott be a
tulajdonában lévő Tompa Mihály utca 11. szám alatti ingatlan csatlakozási pontjának kiépítésére 200.000 Ft igényelt
támogatással és 145.300 Ft önerővel. A csatlakozási pont kiépítésének költsége bruttó 467.258 Ft, mely alapján a
maximálisan adható támogatás összege 100.000 Ft.
A pályázó a csatlakozási pont kiépítésére már kivitelezési szerződést kötött, tehát a beruházást megkezdte és nem
csatolta az Alföldvíz Zrt. szolgáltatói hozzájárulását.
2018.augusztus 6-án Laposnyik Erzsébet Gyomaendrőd, Géza fejedelem u. 7. szám alatti lakos is pályázatot
nyújtott be a tulajdonában lévő Bartók Béla utca 18. szám alatti ingatlan csatlakozási pontjának kiépítésére, de a
pályázati adatlapon nem tüntette fel az igényelt támogatás összegét, sem a vállalt önerőt és nem csatolta az
Alföldvíz Zrt. szolgáltatói hozzájárulását. A pályázó a beruházást már megvalósította.
A jelenleg rendelkezésre álló keret 1.365.499 Ft. A pályázati konstrukció alapján a benyújtott pályázatok folyamatos
elbírálás alá esnek.
A fentiek alapján a következőket javaslom a Képviselő-testületnek:
Erdei László Gyomaendrőd, Áchim András utca 11. szám alatti ingatlanának csatlakozási pontjának kiépítésére
vonatkozó pályázatát nyilvánítsa érvényesnek és eredményesnek és 100 ezer Ft összegű támogatásban
részesítse.
Varjú Zoltán, Gyomaendrőd Tompa Mihály utca 12. szám alatti ingatlanának csatlakozási pontjának kiépítésére
vonatkozó pályázatát nyilvánítsa érvénytelennek, mivel a pályázati felhívás 5. és 6. pontjában meghatározottaknak
nem tett eleget. A pályázatban megnevezett beruházás jelenleg folyamatban van. Ez ellent mond a pályázati
adatlapon szereplő nyilatkozatban leírtaknak, miszerint a kivitelezés a Támogatói Okirat rendelkezésre állásáig nem
hajtható végre.
Laposnyik Erzsébet Gyomaendrőd, Bartók Béla utca 18. szám alatti ingatlanának csatlakozási pontjának kiépítésre
vonatkozó pályázatát nyilvánítsa érvénytelennek, mivel a pályázati felhívás 5. pontjában meghatározottaknak nem
tett eleget. A pályázatban megnevezett beruházás 2018. augusztus 13-án befejeződött. Ez ellent mond a pályázati
adatlapon szereplő nyilatkozatban leírtaknak, miszerint a kivitelezés a Támogatói Okirat rendelkezésre állásáig nem
hajtható végre.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"Lakkossági szennyvízcsatlakozási pályázat támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja
a Képviselő-testületnek, hogy az LSZT-2018 pályázati azonosítójú „Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása”
című felhívásra beérkezett Erdei László tulajdonát képző Gyomaendrőd, Áchim András utca 11. számú ingatlan
csatlakozási pontjának kiépítésére vonatkozó pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítsa és 100.000 Ft
összegű támogatásban részesítse.
Hatalmazza fel a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Lakkossági szennyvízcsatlakozási pályázat elutasítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja
a Képviselő-testületnek, hogy az LSZT-2018 pályázati azonosítójú „Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása”
című felhívásra beérkezett Varjú Zoltán tulajdonát képező Gyomaendrőd, Tompa Mihály utca 13. számú ingatlan
csatlakozási pontjának kiépítésére vonatkozó pályázatát érvénytelennek nyilvánítsa és utasítsa,el, mivel a pályázati
felhívás 5. és 6. pontjában meghatározottaknak, valamint a pályázati adatlapon szereplő nyilatkozatban foglaltaknak
nem tett eleget.
Hatalmazza fel a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Lakkossági szennyvízcsatlakozási pályázat elutasítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja
a Képviselő-testületnek, hogy az LSZT-2018 pályázati azonosítójú „Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása”
című felhívásra beérkezett Laposnyik Erzsébet tulajdonát képező Gyomaendrőd, Bartók Béla utca 18. számú
ingatlan csatlakozási pontjának kiépítésére vonatkozó pályázatát érvénytelennek nyilvánítsa és utasítsa el, mivel a
pályázati felhívás 5. pontjában meghatározottaknak, valamint a pályázati adatlapon szereplő nyilatkozatban
foglaltaknak nem tett eleget.
Hatalmazza fel a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. augusztus 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Lakossági járda felújítási pályázatok bírálata
Cselei Tamás
Betkó József egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
A Képviselő-testület határozata alapján meghirdetésre került a lakossági járda felújítási pályázat. A 2018. június 18.
és augusztus 21. közötti időszakban új pályázatok érkeztek be, mely részleteit a lenti táblázat tartalmazza.

Építési helyszín
Gyomaendrőd,
Bocskai István u.
35.
Gyomaendrőd,
Lehel u. 7/1.
Gyomaendrőd,
Körös u. 12.
Gyomaendrőd,
Lehel u. 9.
Gyomaendrőd,
Bacsó Béla u. 7.
Gyomaendrőd,
Bacsó Béla u. 5.
Gyomaendrőd,
Kossuth Lajos u.
34.
Gyomaendrőd,
Hősök útja 82/1.
Gyomaendrőd,
Zsák utca 1.
Gyomaendrőd, Fő
út 79.

Szélesség (m)

Hosszúság (m)

Homokos
kavics igény
(m3)

1,4

18

5,0

7,6

IV.31-68/2018

1,4

15

4,2

6,3

IV.31-69/2018

1

10

2,0

3,0

IV.31-70/2018

1,4

26

7,3

10,9

IV.31-71/2018

1

24

4,8

7,2

IV.31-78/2018

1

24

4,8

7,2

IV.31-79/2018

1,4

35

9,8

14,7

IV.31-83/2018

1

38

7,6

11,4

IV.31-84/2018

1

14

2,8

4,2

IV.31-91/2018

1,4

5

1,4

2,1

IV.31-93/2018

Cement
igény (q)

Pályázati azonosító
(iktatószám)

A benyújtott pályázatok a Városüzemeltetési osztályon megtekinthetőek. A Városüzemeltetési osztály a pályázati
helyszíneket megtekintette és a csatolt mellékletben lévő fotódokumentációt elkészítette.
A pályázatok formai és tartalmi szempontból megfelelőek.
A lakossági járda felújítási pályázat felhívására az előterjesztés készítéséig 56 db pályázat érkezett, ebből
eredményes 53 pályázat. Az eddig benyújtott pályázatokban szereplő igény teljes hossza 1021 m, a megépített
járdák összes hossza pedig 414,5 m. A pályázatok támogatására felhasználható 4 millió Ft-os keretösszegből eddig
2.456.846 Ft került felhasználásra.
A pályázatok elbírálását a Képviselő-testület a 227/2017. (IV.27.) Gye. Kt határozatával a Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságra ruházta át.
1. döntési javaslat
"Támogatás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV.31-68/2018 iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 5,0 m3 homokos kavicsot és 7,6 q cementet biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Támogatás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV.31-69/2018 iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 4,2 m3 homokos kavicsot és 6,3 q cementet biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
3. döntési javaslat
"Támogatás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV.31-70/2018 iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 2,0 m3 homokos kavicsot és 3,0 q cementet biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
4. döntési javaslat
"Támogatás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV.31-71/2018 iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 7,3 m3 homokos kavicsot és 10,9 q cementet biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
5. döntési javaslat
"Támogatás"
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV.31-78/2018 iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 4,8 m3 homokos kavicsot és 7,2 q cementet biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
6. döntési javaslat
"Támogatás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV.31-79/2018 iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 4,8 m3 homokos kavicsot és 7,2 q cementet biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
7. döntési javaslat
"Támogatás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV.31-83/2018 iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 9,8 m3 homokos kavicsot és 14,7 q cementet biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
8. döntési javaslat
"Támogatás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV.31-84/2018 iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 7,6 m3 homokos kavicsot és 11,4 q cementet biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
9. döntési javaslat
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"Támogatás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV.31-91/2018 iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 2,8 m3 homokos kavicsot és 4,2 q cementet biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
10. döntési javaslat
"Támogatás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV.31-93/2018 iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 1,4 m3 homokos kavicsot és 2,1 q cementet biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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18. napirendi pont
BEJELENTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. augusztus 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Bejelentések
Dr. Uhrin Anna jegyző
Toldi Balázs polgármester
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