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ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság
2018. szeptember 17.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. szeptember 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Mezőőri járulék szabályozásának felülvizsgálata – 1. forduló
Enyedi László
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 Képviselő-testület 2017. decemberi ülésén döntött arról, hogy a közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról
szóló 25/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendeletén belül a mezőőri járulék szabályozását felül kívánja vizsgálni.
A felülvizsgálatnál az alábbi szempontokat, problémákat szükséges figyelembe venni:
1. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény
rendelkezése szerint az önkormányzati mezei őrszolgálat működési költségeit - a központi költségvetés által
biztosított hozzájárulás mellett - a földhasználó, ha ez ismeretlen a tulajdonos által kifizetett mezőőri járulékból kell
fedezni. Önkormányzatunknál az állami hozzájárulás és a beszedett mezőőri járulék nem nyújt fedezetet teljes
egészében a működési költségekre. Fentiek 2017. évben az alábbiak szerint alakultak:
Működési kiadás (munkabér, járulékok, dologi kiadás):
Állami hozzájárulás (90.000 Ft/hó/mezőőr)
Mezőőri járulék bevétele:
Fedezetlen összeg:

16.525 eFt
5.400 eFt
8.226 eFt
2.899 eFt

2017. évben a kivetett összes mezőőri járulék összege 10.247 eFt volt, tehát még 100 %-os teljesülés esetén sem
nyújtottak volna a bevételek fedezetet a kiadásokra.
Fenti törvény egyértelműen kimondja, hogy a működés költségeit a központi költségvetés által biztosított
hozzájárulás mellett a mezőőri járulékból kell fedezni. Ez a feltétel, változatlan működési kiadásokat feltételezve, a
maximális állami hozzájárulás mellett (5.400.000 Ft/év) akkor teljesül, ha a mezőőri járulék éves kivetése legalább
11.125.000 Ft lenne. Az éves kivetett mezőőri járulék összegének mintegy 80-85 %-a folyik be az önkéntes
teljesítésekből, a fennmaradó összeg a behajtási tevékenységek után, várhatóan hosszabb időszak alatt
realizálódik.
2. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a szerint: „Fizetési kötelezettséget
megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet
megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.”
Amennyiben a rendelet módosításra kerülne és az fizetési kötelezettség terhét növelné bármely személynél, a
Képviselő-testületnek a döntését legkésőbb november hó végéig meg kell hoznia ahhoz, hogy a módosítás hatályba
léphessen 2019. január 1-én.
3. Jelenleg a mezőőri járulék mértékét a következők szerint szabályozzuk:
a) a 2 hektárt meg nem haladó földrészlet esetén 600 Ft/földrészlet/év,
b) a 2 hektárt meghaladó földrészlet esetén 300 Ft/hektár/év.
Ezen szabályozás következtében sok ügyfelet érint kisebb összegű fizetési kötelezettség. Az összes ügyfél (3.951 fő
2017. évben) mintegy 69 %-a ezer forint vagy kevesebb fizetési kötelezettség alá esik, mely az összes bevételnek
csak 13 %-a. Szélsőséges esetben olyan is előfordul, hogy valaki pár m2 földterület tulajdona után fizet 600 Ft
mezőőri járulékot. A szabályozásból adódóan az is előfordulhat, ha valakinek pl. 10 db 2.500 m2-es földrészlete van,
a fizetendő járulék 6.000 Ft, még, akinek ez a terület, vagyis 2,5 ha egy földrészletben van, a fizetendő járulék
összege 750 Ft.
Összehasonlításul pár környező település által alkalmazott mezőőri járulék mérték:
Település
Csárdaszállás
Mezőberény

Mezőőri járulék mértéke

500 Ft/ha
zártkert 1 Ft/m2, minimum 1.000 Ft/év
szántó 600/Ft/ha, minimum 1.000 Ft/év
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egyéb 180 Ft/ha, minimum 1.000 Ft/év
500 Ft/ha
szántó 500 Ft/ha
legelő 300 Ft/ha
zártkert 500 Ft/hrsz.
szántó 600 Ft/ha
legelő 200 Ft/ha
0-1500 m2 ingatlannál 1.650 Ft/év
1501-3000 m2 ingatlannál 2.850 Ft/év
3000 m2 feletti ingatlannál 3.450 Ft/év
20 Ft/Ak/év, minimum 400 Ft

Békéscsaba
Körösladány
Köröstarcsa
Békés
Elek

4. Rendeletünk alapján nem kell megfizetni a mezőőri járulékot, ha az éves összege nem éri el a 300 Ft-ot. Ez felvet
pár kérdést, problémát:
a) Ahhoz, hogy a kivetett mezőőri járulék végrehajtható legyen, a kivető határozatot tértivevényes levéllel kellene
kiküldeni. Egy tértivevényes küldemény jelenlegi díja 370 Ft. Kerek 300 Ft-ról szóló határozat közel ezer, 301-600 Ft
közötti összegről szóló határozat közel ezerötszáz ügyfél részére került kiküldésre az elmúlt évben. Részükre
tértivevény nélkül kerültek kiküldésre a határozatok, a postaköltségre tekintettel. A kis összegű hátralékok esetében
felszólításon kívül más behajtási cselekményt nem igazán érdemes végezni, adók módjára behajtásra átadni csak a
tízezer forint összeg felettieket lehet.
b) 2 hektárt meg nem haladó földrészlet után 600 Ft mezőőri járulékot kell fizetni évente. A 300 Ft-os fizetési határ
miatt két tulajdonos esetén még kell fizetni 300 – 300 Ft-ot, amennyiben már három tulajdonos van, a földrészlet
után nem kerül mezőőri járulék kivetésre. Ez a probléma főleg a zártkertek esetében jelentkezik.
5. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény
szerint a települési önkormányzat a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek - ide nem értve az erdőt, a
halastavat - őrzéséről mezei őrszolgálat létesítésével gondoskodhat. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX.
törvény alapján termőföld az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban
szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva. A
zártkertként nyilvántartott ingatlanokra is ez a szabály vonatkozik. Sok zártkerti ingatlan az elmúlt években kivonásra
került, művelési ága „kivett: zártkerti művelés alól kivett terület” lett, ezáltal kikerült a járulék-köteles területek közül.
Ennek megfelelően az 5.268 zártkerti földrészletből 3.119 földrészlet maradt járulék-köteles, mely földrészletek
szinte mind 2 hektár alattiak, összes területük 683,6199 hektár, és az előző, 4.b) pontban foglaltak miatt több
földrészlet után nem kerül mezőőri járulék kivetésre. A megmaradt, járulék-köteles zártkerti földrészletek
szétszórtsága miatt ezen területek megfelelő őrzése is kérdéses. Jelenleg ezen zártkerti földrészletek után kb. 1,8
millió Ft mezőőri járulék kerül kivetésre.
Fentieket figyelembe véve, a mezőőri járulék megállapításának szabályai az alábbiak lehetnének:
A jelenlegi szabályozás alapján a következők szerint alakulna a mezőőri járulék kivetése:
Összes ügyfél, fő
Összes mezőőri járulék, eFt
Ezer Ft alatti ügyfél, fő
Ezer Ft alatti mezőőri járulék, eFt
Legnagyobb kivetett járulék, eFt

3.690
10.097
2.532
1.271
334

I. A jelenlegi szabályozás meghagyása, a járulék mértékének és a kivetés összeghatárának változtatása mellett:

Mezőőri járulék mértéke
Kivetés alsó összeghatára, Ft

A
<2 ha 600 Ft/hrsz
>2 ha 400 Ft/ha

Összes ügyfél, fő
Összes mezőőri járulék, eFt
Ezer Ft alatti ügyfél, fő
Ezer Ft alatti mezőőri járulék, eFt
Legnagyobb kivetett járulék, eFt

400

2.766
12.086
1.510
951
478
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B
<2 ha 600 Ft/hrsz
>2 ha 400 Ft/ha

500

2.643
12.033
1.388
899
443

C
<2 ha 600 Ft/hrsz
>2 ha 500 Ft/ha

500

2.693
14.386
1.352
877
551

- Teljesülne a törvényi előírás a költségek fedezetére.
- Csökkenne a fizetésre kötelezettek, ezáltal a kiküldendő határozatok száma.
- 2 hektár alatti földrészlet után csak akkor kellene fizetni, ha egy tulajdonosa van.
- A legkisebb összegről szóló határozat esetlegesen tértivevénnyel való postázása sem keletkeztetne veszteséget.
- Nem oldja meg a járulék-kötelesnek megmaradt zártkerti földrészletek szétszórtságából adódó őrzés problémáját.
- Nem oldja meg az eltérő összegű járulék fizetésének problémáját abban az esetben, ha valakinek egybefüggően,
vagy több földrészleten van azonos nagyságú területe.
II. Az egy személyhez tartozó összes járulék-köteles terület összeadásra kerülne, és ez lenne megszorozva a
mezőőri járulék mértékével.
Mezőőri járulék mértéke
Kivetés alsó összeghatára, Ft

A
450 Ft/ha

Összes ügyfél, fő
Összes mezőőri járulék, eFt
Ezer Ft alatti ügyfél, fő
Ezer Ft alatti mezőőri járulék, eFt
Legnagyobb kivetett járulék, eFt

400

B
500 Ft/ha

1.429
11.126
469
312
535

500

C
600 Ft/ha

1.376
12.337
361
264
549

600
1.376
14.805
249
195
713

- Teljesülne a törvényi előírás a költségek fedezetére.
- A „B” változat járulék-mértéke hasonló lenne a környező települések járulék-mértékéhez.
- Nagy mértékben csökkenne a fizetésre kötelezettek, a kiküldendő határozatok száma.
- Az egy hektár alatti összterülettel rendelkezők a „B” és „C” változat esetében nem fizetnének mezőőri járulékot.
- A legkisebb összegről szóló határozat esetlegesen tértivevénnyel való postázása sem keletkeztetne veszteséget.
- A járulék-kötelesnek megmaradt zártkerti földrészletek tulajdonosai csak akkor fizetnének mezőőri járulékot, ha a
zártkert területével növelt egyéb földterületük együttes nagysága elérné az egy hektárt.
III. Az egy személyhez tartozó összes járulék-köteles terület összeadásra kerülne, és minden megkezdett hektár
lenne megszorozva a mezőőri járulék mértékével.
Mezőőri járulék mértéke
Kivetés alsó összeghatára, Ft

A
400 Ft/ha

Összes ügyfél, fő
Összes mezőőri járulék, eFt
Ezer Ft alatti ügyfél, fő
Ezer Ft alatti mezőőri járulék, eFt
Legnagyobb kivetett járulék, eFt

400
5.244
11.721
4.229
1.847
475

B
450 Ft/ha

450
5.244
13.188
4.208
2.057
535

C
500 Ft/ha

500
5.244
14.644
3.864
1.941
594

- Teljesülne a törvényi előírás a költségek fedezetére.
- Biztosítaná, hogy minden fölhasználó (földtulajdonos) fizetne mezőőri járulékot.
- A jelenlegi állapothoz képest is jelentősen növekedne a fizetésre kötelezettek, ezáltal a kiküldendő határozatok
száma.
- Minden változat esetében a legkisebb összegről 3.843 db határozat kerülne kiküldésre.
- Szintén nem oldaná meg a járulék-kötelesnek megmaradt zártkerti földrészletek szétszórtságából adódó őrzés
problémáját.
- A pár négyzetméter területtel rendelkezőknek is meg kell fizetni a minimális járulékot.
- Több tulajdonos esetén ugyanazon földrészlet után minden tulajdonosnak meg kellene fizetnie a minimális mezőőri
járulékot.
Fenti változatok közül a II. pont szerinti változatok biztosíthatják a legkevesebb egyenlőtlenséget, ellentmondást.
Természetesen fentiektől eltérő járulékszámítási mód is meghatározható.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
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Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Mezőőri járulék szabályozásának felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a következőek szerint javasolja módosítani a mezőőri járulék számításának szabályozását:
Mezőőri járulék számításának módja: ..............................................................................
Mezőőri járulék mértéke: ……………………………………………………………………….
Nem kell megfizetni a mezőőri járulékot, ha az éves összege nem éri el a ………… Ft-ot.
Felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet-módosítás normaszövegét a Képviselő-testület 2018. októberi ülésére terjessze
elő.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. szeptember 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
27/2016. (XI.28.) rendeletet módosítása
Pardi László
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!
Mint arról már korábban tájékoztattuk a Képviselő-testületet, 2018. október 1-től a települési hulladék elszállításában
jelentős változás következik be. A közszolgáltatást ellátó DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. által kiírt közbeszerzési
eljáráson a Global Refuse Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (5600 Békéscsaba, Luther utca 2.) tette a
legkedvezőbb ajánlatot, így a jövőben Ő végzi a településekről származó hulladékok gyűjtését és szállítását.
Mivel a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 1. mellékletében
nevesítve van a közszolgáltató mellett az alvállalkozó is, és a 2. mellékletben található Gyomaendrődi hulladékudvar
üzemeltetését is átveszi a Dareh Bázis Zrt, így ezeket a változásokat a rendeleten is át kell vezetni.
2018. augusztusban hatályba lépet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos
közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet. A rendelet 1. melléklete szabályozza a
zöldhulladék gyűjtésének a gyakoriságát. Gyomaendrőd tekintetében a jenlegi havi gyűjtés helyett a kisvárosias és
kertvárosias területeken heti, a falusias területeken pedig kétheti ürítést ír elő. Jelenlegi ismereteink szerint a
közszolgáltatók ezt nem tudják teljesíteni.
Mivel az EMMI rendelet szabályozza a gyűjtés gyakoriságát, így azt már önkormányzati rendeletben nem szükséges
és az EMMI rendelettől alacsonyabb mértékben nem is lehet. Mindezek miatt a rendelet 15. § (2) bekezdés c)
pontjának hatályon kívül helyezése szükséges.
Az elmúlt időszakban a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés miatt, valamint a lakossági igényekhez és
szokásokhoz igazodva a szelektív hulladékgyűjtő pontok is átszervezésre kerültek és több pont is megszűntetésre
vagy áthelyezésre került.
Ezek a változtatások, még nem kerültek átvezetésre a rendeleten, így a rendelet erre vonatkozó 6. mellékletének a
módosítása is szükséges.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
I.
társadalmi hatásai:
A tervezet társadalomra gyakorolt hatása nem jelentős.
II.
gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendelettervezetnek gazdasági és költségvetési hatása a lakosokra és az önkormányzatra nézve nincs.
III.

környezeti következményei:

A rendelettervezetnek kedvező környezet hatása van, mivel a jelenlegi havi 1 zöldhulladék szállítás helyett heti
illetve 2 heti gyakoriságú ürítés bevezetése szükséges.
IV.
egészségi következményei:
A rendelettervezetnek egészségügyi hatása nem jelentős.
V.
adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A szabályozás okán a közszolgáltatónál és a Koordináló szervezetnél az adminisztratív terhek növekedése várható.
VI.
megalkotásának szükségessége:
A magasabb szintű jogszabályok és a piaci körülményekben bekövetkezett változások miatt szükséges a rendelet
megalkotása.
VII.
a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi szabályozás módosításának elmaradásával a helyi rendelet ellentétes lesz a magasabb szintű
jogszabálynak.
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INDOKOLÁS A RENDELETTERVEZETHEZ:
Jelen rendelettervezettel Gyomaendrőd Város Önkormányzata összhangba kívánja hozni a helyi
hulladékgazdálkodási szabályokat a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hazai jogszabályok előírásaival és a
gazdasági szektorban kialakult változásokkal.
Az 1.§ hatályon kívül helyezi a zöldhulladék elszállításának gyakoriságát tartalmazó jogszabályi részt, így a rendelet
összhangba kerül a magasabb színtű jogszabállyal.
A 2. § a közszolgáltató alvállalkozójának 1. mellékleten történő átvezetését tartalmazza.
A 3. § a hulladékudvar új üzemeltetőjének átvezetését tartalmazza a hulladékgyűjtő helyeket felsoroló 5. mellékleten.
A 4. § a szelektív hulladékgyűjtő szigetek listájának aktualizálását tartalmazza.
Az 5. § a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Rendelettervezet elfogadása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 27/2016. (XI.28.) rendeletet módosító rendelettervezetet az alábbiak szerint:
/2018. (…) önkormányzati rendelet
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 27/2016. (XI. 28.) önkormányzati
rendeletet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a), b) és d)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2)
bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei Önkormányzat, a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 27/2016. (XI. 28.)
önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Hör.) 15. § (2) bekezdés c) pontja.
2. § A Hör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. § A Hör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
4. § A Hör. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2018. október 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a …/2018. (…..) önkormányzati rendelethez
Közszolgáltató
1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult,
illetőleg kötelezett közszolgáltató adatai
1.1. A szolgáltató megnevezése: Teljes név: DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság; Rövid név: DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.
1.2. Székhely: 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz.
1.3. KÜJ azonosító: 103 474 704
1.4. KTJ-azonosító: 102 421 153
1.5. Statisztikai számjel: 25448717-3811-573-04.
1.6. Adószám: 25448717-2-04,
1.7. Cégjegyzékszám: 04-10-001626
1.8. Minősítési engedély száma: 14/001064-019/2017
2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult,
illetőleg kötelezett közszolgáltató által bevont alvállalkozó adatai:
2.1. Alvállalkozó megnevezése: Global Refuse Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
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2.2. Székhely: 5600 Békéscsaba, Luther utca 2.
2.3. KÜJ azonosító: 103604769
2.5. Statisztikai számjel: 26107145
2.6. Adószám: 26107145-2-04
2.7. Cégjegyzékszám: 04 09 014229
2.9. Az alvállalkozó a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya: 50%
2. melléklet a …/2018. (…….) önkormányzati rendelethez
Hulladékgyűjtő helyek

1. Hulladékudvar
1.1. név: DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt székhely: 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz.
1.2. adószám: 25448717-2-04,
1.3. cégjegyzékszám: 04-10-001626
1.4. KÜJ: 103 474 704
1.5. KTJ: 102 421 153
1.6. Cím: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
1.7. Minősítési engedély száma: 14/001064-019/2017
2. Hulladékudvar
2.1. név: Regionális Hulladékkezelő Kft.
2.2. adószám: 22714990-2-04
2.3. cégjegyzékszám: 04-09-009983
2.4. KÜJ: 102 668 182
2.5. KTJ: 100 390 680
2.6. Cím: 5500 Gyomaendrőd, Külterület 0130/15 hrsz.
2.7. Hulladékgazdálkodási engedély száma: 12/010004-023/2015
3. Hulladékudvar
3.1. név: Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
3.2. adószám: 10706484-2-04
3.3. cégjegyzékszám: 04-09-001846
3.4. KÜJ: 100 273 175
3.5. KTJ: 101 510 513
3.6. Cím: 5540 Szarvas, Ipartelep u. 2.
3.7. Hulladékgazdálkodási engedély száma: 11/090724-016/2014
4. Hulladékudvar
4.1. név: DAREH Bázis Zrt. Dévaványa Hulladékudvar
5.2. adószám: 25448717-2-04
4.3. cégjegyzékszám: 04-10-001626
4.4. KÜJ: 103 474 704
4.5. KTJ: 102 587 448
4.6. Cím: 5510 Dévaványa, Külterület 0752/19.
4.7. Hulladékgazdálkodási engedély száma: 12/026196-011/2016
3. melléklet a …./2018. (…..) önkormányzati rendelethez
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gyomaendrőd Ifjúsági ltp- Fő út sarok, belterület 6766 hrsz
Gyomaendrőd Selyem út-Október 6. ltp, belterület 3409/12 hrsz
Gyomaendrőd Selyem út-Október 6. ltp, belterület 3409/12 hrsz
Gyomaendrőd Kossuth -Pásztor u sarok, belterület 2888/1 hrsz
Gyomaendrőd Pásztor János tér, belterület 2936/2 hrsz
Gyomaendrőd Vásártéri ltp 19. épület, belterület 2919/16 hrsz
Gyomaendrőd Vásártéri ltp játszótér, belterület 2919/16 hrsz
Gyomaendrőd Fő út-Madách u. sarok, belterület 3407/3 hrsz

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. szeptember 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Kállai Ferenc Kulturális Központ multifunkciós közösségi térré alakítása
című pályázat
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Helyi Közösség TOP-7.1.1-16-H-012-1 pályázati azonosító számon A Kállai Ferenc Kulturális
Központ multifunkciós közösségi térré alakítása címen hirdetett meg pályázati lehetőséget, melyre kizárólag
Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyújthat be pályázatot.
A pályázat keretében az önállóan támogatható tevékenységek között a Multifunkcionális közösségi tér kialakítása
támogatott, melynek keretében épület felújítás, valamint közösségi terek kialakítását lehet megvalósítani.
A pályázat benyújtási határideje: 2018. október 1.
A maximálisan igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 80.000.000 Ft, a támogatás intenzitása 100 %.
A pályázat keretében az előzetes felmérések szerint mindenképpen szükséges a tető cseréje (több helyen is
beázik), a villamos hálózat teljes cseréje (alu vezetékek vannak a falban) illetve az épület egészét érintően a fűtés
korszerűsítése is kazáncserével, .
A pályázatban előírtaknak való megfeleléshez szükséges az épület akadálymentesítése, melynek keretében
átalakításra kerülnek a mosdók, valamint megvalósul az épület részleges akadálymentesítése is.
A nagy teremben célszerű lenne a klimatizálás és a szellőző rendszer kiépítése is (régen megfogalmazott igénye a
terem használóinak, mivel a rendezvényeken nagyon meleg van), a világító testek cseréje (nagyon nehezek ezért
veszélyesek), valamint új függöny (nagyon elavult régi függönyök vannak) is beszerzésre kerülne a
színházterembe.
Az előzetes kalkulációk alapján a tervezett fejlesztés összköltsége 100.000.000 Ft körül alakul, így többe kerül, mint
amennyi forrás a pályázatból elérhető, ezért célszerű lenne egy forráskeret kijelölése, hogy a pályázat
gördülékenyen, hatékonyan megvalósulhasson.
A költségek előzetes kalkulált megoszlása az alábbiak szerint alakul:
Építészet (tető, akadálymentesítés)
40.850.000 Ft
Villanyszerelés
15.000.000 Ft
Szellőzés klimatizálás(nagy terem)
25.000.000 Ft
Belső építészet
4.000.000 Ft
Fűtés
8.000.000 Ft
Tervezés
5.000.000 Ft
Közbeszerzés
1.000.000 Ft
Műszaki ellenőrzés
1.000.000 Ft
Nyilvánosság
150.000 Ft
Projektmenedzsment
0 Ft
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"A Kállai Ferenc Kulturális Központ multifunkciós közösségi térré alakítása című pályázat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
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szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Gyomaendrődi Helyi Közösség által megjelentetett „A
Kállai Ferenc Kulturális Központ multifunkciós közösségi térré alakítása” című TOP-7.1.1-16-H-012-1 azonosító
számú pályázati felhívásra 80.000.000 Ft összegre. A pályázat keretében megvalósulhatna a Kállai Ferenc Kulturális
Központ tetőhéjazatának cseréje, villamoshálózat felújítása, valamint az épület részleges akadálymentesítése,
továbbá a nagy teremben a szellőzés és klimatizálás kiépítése, és a színházterem belső felújítása új függöny
beszerzésével.
A Képviselő-testület a pályázat gördülékeny megvalósítása érdekében 20.000.000 Ft keretet biztosít az esetlegesen
felmerülő többletköltségek fedezésére, melynek forrását a 2018. évi költségvetés 8. melléklet „TOP-os pályázatok
önerő keret” költségvetési sor terhére biztosítja.
Felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 10. 01.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. szeptember 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Veteményezésre kijelölt és egyéb területek bérbeadása
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Véleményező bizottság:
Tisztelt Képviselő - testület!

Az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi beépítetlen és egyéb területek haszonbérleti szerződései 2018.
szeptember 30. napjával lejárnak. A Képviselő-testület a 2017. szeptemberi ülésén 1 év időtartamban hosszabbította
meg a szerződéseket a bérleti díjak változatlanul hagyása mellett. A területek használatára megállapított éves bérleti
díjak mértéke szerződésenként a terület nagyságától függően 1.800 Ft-tól 10.000 Ft-ig változott.
sz.

Hrsz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

909
1038/2, 6. parcella
3415
3430
1045
1080
1396

Bérelt terület
nagysága (m2 )
590
360
2570
5155
1238
4926
2000

Bruttó bérleti díj
(Ft/év)
1.110
1.110
4.100
2.220
4.070
5.530
2.510

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete döntött arról továbbá, hogy a haszonbérleti szerződések lejártát követően
megvizsgálja a területek értékesítésének vagy más módon történő hasznosításának lehetőségét.
A vetemény és egyéb területek közül az 1045 hrsz.-ú ingatlanok értékesíthetők. Az 1038/2 hrsz.-ú ingatlan
beépítetlen terület, amelynek területe 3725 m2. Az 1396 hrsz.-ú ingatlan megnevezése kivett udvar, amely 6 ha
1817 m2, ebből a bérlő 2000 m2-t használ. A 909 hrsz.-ú ingatlan megnevezése kivett beépítetlen terület, amely a
Hantoskerti utcában közvetlenül kapcsolódik a holtághoz. A helyi építési szabályozás alapján az övezeti besorolása
Ztk. jelű természet közeli közpark, melynek rendeltetése extenzív zöldfelületi kialakítása. Az övezetben kizárólag
honos növényállomány telepíthető, az értékes gyepszintű növényzet védelme biztosítandó.
Javaslatként fogalmazódott meg, hogy az összes az önkormányzat tulajdonában lévő 2500 m2 alatti területet meg
kellene hirdetni árveréses úton értékesítésre. Ezen területek értékesítésére a javaslat beterjesztésre került a 2018.
márciusi Képviselő-testületi ülésre.
A Képviselő-testületi döntés értelmében az ingatlanok meghirdetésre kerültek, az 1045 hrsz.-ú ingatlan bérleti 2018.
szeptember 30. napjáig tartó bérleti joggal terhelten. Az árverés érdeklődés hiányában eredménytelen volt. Az
ingatlanokat folyamatosan hirdetjük az önkormányzat honlapján. Érdeklődés illetve vételi szándék bejelentése
esetén az árverés kiírásra kerül aktualizált értékbecsléssel. Az 1045 hrsz.-ú ingatlan értékesítése esetén
amennyiben nem bérlő a vevő és az a bérleti jogviszony alatt történik, akkor a bérlő a terményt betakaríthatja, a
birtokba adás azt követően történik meg.
A bérleti díjak módosítására a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a 2017.
szeptemberi ülésén egységesen bruttó 5 Ft/m2 összegben tett javaslatot, melyet a Képviselő-testület nem
támogatott.
A használati szerződések meghosszabbítását az eddigi kialakult gyakorlatnak megfelelően 1 év időtartamban
javasoljuk. A bérleti díj mértéke több mint húsz éve lett meghatározva. Figyelembe véve a mai piaci viszonyokat és
azt, hogy az önkormányzatnak nem kell többlet forrást biztosítania a karbantartására ezért javasoljuk, hogy a bérleti
díj egységesen bruttó 5 Ft/m2 legyen. A bérleti díj javasolt módosítása még így is a piaci ár alatt marad.
Az ingatlanok bérbeadása a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
vagyonrendelet) 11. § szerint történik.
A vagyonrendelet 11. § (2) bekezdése a) pontja értelmében nettó 2 millió Ft éves bevételig és 1 évet meg nem
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haladó hasznosítás esetén nem szükséges a versenyeztetés.
Az eddigi kialakult gyakorlat alapján a szerződések hosszabbítására a döntést a Képviselő-testület hozta meg.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntését határozati javaslat formájában hozza
meg.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Szerződések módosítása"
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 bérleti szerződést köt 2018. október 1. napjától
kezdően 1 év időtartamban a következő ingatlanok vonatkozásában az alábbiak szerint:
Ssz.

Hrsz.

Bérelt terület
nagysága (m2 )
590

Bruttó bérleti díj
(Ft)

1.

909

2.950

2.

360

1.800

3.

1038/2
6. parcella
3415

2570

12.850

4.

3430

5155

25.770

5.

1045

1238

6.190

6.

1080

4926

24.630

7.

1396

2000

10.000

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. szeptember 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd, Fő út 42. szám alatti ingatlan visszavétele vagyonkezelésből
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a júniusi [268/2018. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata]
ülésén döntött arról, hogy kezdeményezi a Gyulai Tankerületi Központnál (székhelye: 5700 Gyula, Ady Endre utca
19.) a fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésére
2016. december 15. napján kelt vagyonkezelési szerződés módosítását a Gyomaendrőd, Fő út 42. szám alatti (6312
hrsz.) ingatlan vagyonkezelésből való visszavétele érdekében.
Az ingatlant a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola nem használja az erről szóló nyilatkozat az előterjesztés
mellékletét képezi.
A Tankerület az ingatlant nem kívánja a továbbiakban használni, az ingatlanban köznevelési feladatellátás 2018.
október 1. napjával megszűnik.
A Tankerület az előzetes egyeztetések alapján hozzájárul a vagyonkezelési szerződés módosításához, vagyis a Fő
út 42. szám alatti ingatlant visszaadja az önkormányzat számára.
A szerződés módosításával megszűnik a Tankerület vagyonkezelői joga. Az önkormányzat a vagyonkezelésből
visszavett ingatlan és ingóságok további hasznosításával rendelkezhet.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a júniusi ülésén döntött arról, hogy a Gyomaendrőd, Fő
út 42. szám alatti (6312 hrsz.) ingatlan vagyonkezelésből való visszavételét követően az ingatlan bérletére 1 év
időtartamra szerződést köt a Hétszínvirág-tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti Társasággal. A bérleti
szerződés feltételeiről, a bérleti díj mértékéről a Képviselő-testület később dönt.
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
"Gyomaendrőd, Fő út 42. szám alatt lévő ingatlanra kötött vagyonkezelési szerződés módosítása"
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 Gyulai Tankerületi Központ (székhelye: 5700
Gyula, Ady Endre utca 19.) által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló önkormányzati
tulajdonú ingó és ingatlan vagyonra vonatkozó 2016. december 15. napján kelt vagyonkezelési szerződést a
Gyomaendrőd, Fő út 42. szám alatti (6312 hrsz.) ingatlan vagyonkezelésből való visszavétele érdekében az alábbiak
szerint módosítja.
VAGYONKEZELÉSI szerződés
1. számú Módosítása
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amely létrejött egyrészről a
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
képviseli: Toldi Balázs polgármester
törzsszáma:725525
adóigazgatási azonosító száma:15725527-2-04
bankszámlaszáma:53200125-11062402-00000000
KSH statisztikai számjele:15725527-8411-321-04
mint Átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a
Gyulai Tankerületi Központ
székhelye: 5700 Gyula, Ady Endre utca 19.
képviseli: Teleki-Szávai Krisztina tankerületi központ igazgató
adóigazgatási azonosító száma: 15835138-2-04
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10025005-00336523-00000000
ÁHT azonosítója: 361284
KSH statisztikai számjele: 15835138-8412-312-04
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő)
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:
1. A szerződő felek rögzítik, hogy 2016. december hó 15. napján vagyonkezelési szerződés (továbbiakban:
Vagyonkezelési szerződés) köttetett felek között az Átvevő által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak
ellátását szolgáló önkormányzati tulajdonú ingó és ingatlan vagyonra.
2. A szerződő felek rögzítik, hogy a gyomaendrődi 6312 hrsz., természetben 5500 Gyomaendrőd, Fő út 42. sz. alatti
ingatlanban a köznevelési feladatellátás 2018. október 1. napjával megszűnt.
3. A felek kölcsönösen megállapodnak, a Gyomaendrőd, Fő út 42. szám alatti (6312 hrsz.) ingatlan
vagyonkezelésből való visszavétele érdekében a fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló
ingó és ingatlan vagyon működtetésére 2016. december 15. napjával kötött vagyonkezelési szerződést az alábbiak
szerint módosítják.
4.A Felek a vagyonkezelési szerződés II. 1. pontjában foglalt rendelkezést hatályon kívül helyezik és helyébe a
következő rendelkezés lép:
„1. Az Önkormányzat ingyenesen vagyonkezelésbe adta, az Átvevő pedig vagyonkezelésbe vette az alábbiakban
felsorolt ingatlanokat:
Sorszám
1
2
3
4

Ingatlan címe (irányítószám település, cím)
5500 Gyomaendrőd, Népliget út 2.
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 45.
5500 Gyomaendrőd, Kisréti utca 27.

Helyrajzi szám
6241
72/2
1591
338

„
5. Felek a vagyonkezelési szerződés II. 5. pontjában foglalt rendelkezéseket hatályon kívül helyezik és helyébe az
alábbi rendelkezések lépnek:
„5. Az Önkormányzat feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az illetékes földhivatal a II/1.
pontban megjelölt ingatlanokra vonatkozóan – gyomaendrődi 6241 hrsz, gyomaendrődi 72/2 hrsz., gyomaendrődi
1591 hrsz., gyomaendrődi 338 hrsz.– a vagyonkezelői jogot az Átvevő javára az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyezze. Felek megállapodnak, hogy a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyezéséről,
valamint annak esetleges módosításáról, törléséről az Átvevő köteles gondoskodni, az ezzel kapcsolatosan
felmerülő mindennemű költséget az Átvevő köteles viselni.„
6. A Felek rögzítik, hogy a vagyonkezelési szerződés V. fejezet (Egyéb rendelkezések) 2. pontjában (
Kapcsolattartók kijelölése) a Gyulai Tankerületi Központ kapcsolattartója E-mail címe gyula@kk.gov.hu címre
módosul.
7. A vagyonkezelési szerződés - gyomaendrődi 6312 helyrajzi számmal érintett, természetben 5500 Gyomaendrőd,
Fő út 42. szám alatt lévő - valamennyi mellékletében a módosítások átvezetésre kerülnek.
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8. Felek megállapodnak, hogy a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásból történő törléséről az Átvevő köteles
gondoskodni, az ezzel felmerülő mindennemű költséget az Átvevő köteles viselni.
9. Jelen szerződésmódosítás az aláírásának napján lép hatályba, a vagyonkezelési szerződés jelen
szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
10. Jelen szerződésmódosítás 2 számozott oldalból áll és 8 eredeti példányban készült, amelyből 2 példány
Önkormányzatot, 6 példány az Átvevőt illeti meg.
11. A felek a jelen szerződésmódosítást együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták.
12.Jelen
szerződésmódosítást
Gyomaendrőd
Város
testülete----------_________________________ határozatával elfogadta.

Önkormányzatának

Képviselő-

Kelt: Gyula, 2018. október „….”.
…………………………………………
Önkormányzat
képviseli
Toldi Balázs
polgármester
pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt:Gyomaendrőd, 2018. október „….”.

………………………………………..
Gyulai Tankerületi Központ
képviseli
Teleki-Szávai Krisztina
tankerületi központ igazgató
pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt: Gyula, 2018. október „….”.

……………………………………………
Önkormányzat
Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető
Jogilag ellenjegyzem:
Kelt: Gyomaendrőd, 2018. október „….”.

……………………………………………
Gyulai Tankerületi Központ
Gyimesi Krisztina
gazdasági vezető
Jogilag ellenjegyzem:
Kelt: Gyula, 2018. október „….”.

dr. Uhrin Anna
jegyző

………………………………………..
ügyvéd

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"A Fő út 42. szám alatti ingatlan bérbeadása"
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 Gyomaendrőd, Fő út 42. szám alatti (6312 hrsz.)
ingatlan vagyonkezelésből való visszavételét követően a Hétszínvirág-tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Betéti Társasággal kötendő bérleti szerződés feltételeiről, a bérleti díj mértékéről a soron következő ülésén dönt.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. szeptember 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Ifjúsági és Sport Tábor felújítási munkák
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 Gyoma-Gyöngye Kft. és Gyomaendrőd Város Önkormányzat között az 5500 Gyomaendrőd, Vidvoszky utca 2.
szám alatt lévő képező Ifjúsági és Sport Tábor létesítmény üzemeltetésére bérleti jogviszony áll fenn 2025. február
28. napjáig. A létesítmény üzemeltetési jogát a társaság pályázati úton nyerte el [13/2005. (I. 27.) KT számú
határozat] bérleti jogviszony formájában.
A felek megállapodtak abban, hogy a Gyomaendrőd Város Önkormányzata támogatja a bérlő „Turisztikai
fogadóképesség javítása” című ROP 1.2 pályázatát. A pályázat sikeres volt, amelynek kapcsán bruttó 30.000.000.Ft értékű beruházásra nyílt lehetőség, melyhez 50 % önerőt a pályázónak kellett biztosítania. Az önkormányzat a
pályázó kérelmére nyertes pályázatot követően a bérleti szerződést 10 évvel meghosszabbította. A bérleti szerződés
lejárati időpontja 2025. február 28-ra módosult. A bérleti díj a bérlet teljes időtartamára bruttó 30.000.000,-Ft, havi
bontásban bruttó 125.000,-Ft, melynek megfelelő építési munkákat kell elvégeznie a bérlőnek.
A bérleti szerződés értelmében a bérlő által megvalósított fejlesztési felújítási munkák a bérleti jogviszony
megszűnését követően az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. A bérlő bérleti jogviszony megszűnését követően
semmilyen nemű követelést nem támaszt az Önkormányzattal szemben.
A bérlő jelezte, hogy a klubhelyiség és étterem valamint a gondnoki épület tetőszerkezete több helyen beázik.
Az érintett épületek tetőfedése onduline bitumenes hullámlemezből készült. Az onduline bitumenes hullámlemez
idővel elveszti a szerkezeti tartósságát. Ezekre az anyagokra jelenleg a gyártók 10 év garanciát vállalnak.
A beázások nyomairól fotók készültek, melyek az előterjesztés mellékletét képezik.
A tetőszerkezettel kapcsolatban előzetes felmérést végeztettünk. A további állagromlás megakadályozása
érdekében javasolt az épületek teljes héjazatcseréje horganyzott színes műanyag bevonatú acéllemezre. A
kivitelezés költsége becsült értéken figyelemmel az árváltozásokra 3,0 – 3,3 millió Ft közé tehető.
Az épületek tetőhéjazat cseréje felújításnak minősül.
Javasoljuk, hogy az Ifjúsági és Sport Tábor területén lévő klubhelyiség és étterem valamint a gondnoki épület
tetőszerkezeteinek műszaki felmérését követően a szükséges felújítási munkákat elvégeztetését maximum 3,3 millió
forint összegig.
A felújítási munkálatokat a lefolytatott beszerzési eljárás eredményeképpen a legelőnyösebb ajánlat alapján kell
elvégeztetni.
A tetőszerkezetek felújítási munkáinak forrására javasoljuk a 2017. évi szabad pénzmaradványt kijelölni.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Felújítási munkák "
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5500 Gyomaendrőd, Vidovszky utca 2. szám alatt
lévő Ifjúsági és Sport Tábor területén lévő klubhelyiség és étterem valamint a gondnoki épület tetőszerkezeteinek
műszaki felmérését követően elvégezteti a szükséges felújítási munkákat.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tetőszerkezetek felújítási munkáira fordítható összeg
mértékét maximálisan 3,3 millió forintban határozza meg.
A tetőszerkezetek felújítási munkáinak forrása: a 2017. évi szabad maradvány.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a felújítási
munkálatokat a lefolytatott beszerzési eljárás eredményeképpen a legelőnyösebb ajánlat alapján végeztesse el.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Lakossági járda felújítási pályázatok
Cselei Tamás
Betkó József egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
A Képviselő-testület határozata alapján meghirdetésre került a lakossági járda felújítási pályázat. A 2018. augusztus
21. és szeptember 17. közötti időszakban új pályázatok érkeztek be, mely részleteit a lenti táblázat tartalmazza.

Építési helyszín
Gyomaendrőd,
Kálmán Farkas u.
14.
Gyomaendrőd,
Nagy Sándor u. 9.
Gyomaendrőd,
Gyóni Géza u.
40/1.
Gyomaendrőd,
Bethlen Gábor u.
39.
Gyomaendrőd,
Bacsó Béla u. 9.

Szélesség (m)

Hosszúság (m)

Homokos
kavics igény
(m3)

1

27

5,4

8,1

IV.31-110/2018

1

27

5,4

8,1

IV.31-112/2018

1

22

4,4

6,6

IV.31-115/2018

1,4

23

6,4

9,7

IV.31-116/2018

1

26

5,2

7,8

IV.31-117/2018

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 Kálmán Farkas u. 14. építési helyszínre vonatkozó
pályázatban szereplő járdaszakasz elemei szerkezetileg jó állapotban vannak, viszont a talajmozgásoknak
köszönhetően megsüllyedtek, vagy kiemelkedtek. Ez okból a felújítása indokolt.
A lakossági járda felújítási pályázat felhívására az előterjesztés készítéséig 61 db pályázat érkezett, ebből
eredményes 58 pályázat. Az eddig benyújtott pályázatokban szereplő igény teljes hossza 1146 m, a megépített
járdák összes hossza pedig 432,5 m. A pályázatok támogatására felhasználható 4 millió Ft-os keretösszegből eddig
2.747.979 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
"Járda felújítási pályázat támogatása"
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.31-110/2018 iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 5,4 m3 homokos kavicsot és 8,1 q cementet biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
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Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Járda felújítási pályázat támogatása"
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.31-112/2018 iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 5,4 m3 homokos kavicsot és 8,1 q cementet biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
3. döntési javaslat
"Járda felújítási pályázat támogatása"
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.31-115/2018 iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 4,4 m3 homokos kavicsot és 6,6 q cementet biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
4. döntési javaslat
"Járda felújítási pályázat támogatása"
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.31-116/2018 iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 6,4 m3 homokos kavicsot és 9,7 q cementet biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
5. döntési javaslat
"Járda felújítási pályázat támogatása"
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.31-117/2018 iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 5,2 m3 homokos kavicsot és 7,8 q cementet biztosít.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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Bejelentések
Dr. Uhrin Anna jegyző
Toldi Balázs polgármester
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