GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
17/2018.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 30-i nyílt üléséről, a Városháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

Tanácskozási
joggal jelen van:
Meghívottak:

Toldi Balázs polgármester, Betkó József, Béres János, Gózan Sándor, Nagyné Perjési Anikó, Papp István, Poharelec László, Vasas
György Péter képviselő

Dr. Uhrin Anna jegyző, Megyeri László aljegyző
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Keresztesné Jáksó Éva, Pardi László,
Enyedi László, Petényi Roland osztályvezetők, Varjú Róbert a
közmunkairoda vezetője valamennyi napirendhez
Dr. Pacsika György a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetője
valamennyi napirendhez,
Megyeri Zoltánné kitüntetett és családja,
Dinyáné Bánfi Ibolya a Határ Győző Városi Könyvtár vezetője,
Pál Jánosné a Család és Gyermekjóléti Központ vezetője,
Kovács Péterné a Kistérségi Óvoda vezetője,
Dr. Magyar Hajnalka a Városi Egészségügyi Központ vezetője,
Uhrin Anita a Térségi Gondozási Központ gazdaságvezetője,
Gera Krisztián a Liget Fürdő Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Vaszkó Anikó a Gyomaközszolg Kft. ügyvezetője,
Hamza Zoltán a Hulladéklerakó Kft. ügyvezetője,
a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv
vezető:

Jakucs Mária

Ülés időtartama:

15:00-16:20
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Toldi Balázs polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, jegyző nőt, aljegyző urat, hivatalvezető urat, intézményvezetőket, és minden érdeklődőt.
Megállapította, hogy a ma 15 órára összehívott képviselő-testületi ülés határozatképes. A 12 fős testületből jelen van 8 fő. Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester, Ágostonné Farkas Mária és Farkas Zoltánné képviselők jelezték, hogy a mai ülésen nem
tudnak jelen lenni. Véháné Szedlák Ildikó képviselő jelezte, hogy később fog érkezni.
Az ülés folytatásaként elismerő oklevél adományozására került sor.
Toldi Balázs polgármester elmondta, a képviselő testület a júniusi ülésén döntött
„Gyomaendrőd Város Egészségügyéért” elismerő oklevél adományozásáról Megyeri
Zoltánné részére.
Megyeri Zoltánné 17 éve a Városi Egészségügyi Intézmény szakdolgozója. A betegekkel való kapcsolata, segítő készsége alapján méltó a megbecsülésre, elismerése, a
„Gyomaendrőd Város Egészségügyéért” elismerő oklevélre.
Átnyújtotta Megyeri Zoltánné részére az oklevelet és a virágot.
A gratulációhoz néhány perc szünetet rendelt el.
SZÜNET
Toldi Balázs polgármester jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta kijelölni Nagyné
Perjési Anikó és Betkó József képviselőket.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
307/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelöli Nagyné Perjési Anikó és Betkó József képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére. Az előzetesen kiküldött meghívó szerinti napirend további 7 új napirenddel egészülne ki az alábbi témakörökben:
25. Nyilatkozattétel elővásárlási jogra
26. Pályázat Testvérváros Program
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27. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati komplex energetikai felújítása projekthez
külső lamellás árnyékoló beszerzéséhez bíráló bizottság kijelölése, közbeszerzési terv
módosítása
28. „VP Gyomaendrőd-Öregszőlő külterületi útépítés” tárgyú közbeszerzés többlet
önerő igény
29. Út és parkoló építési beruházás többlet forrás igénye
30. 289/2018. (VII.25.) Gye. Kt. határozat módosítása
31. Földhasznosítási kötelezettség teljesítésére irányuló megbízási szerződés megkötése
Ezekkel együtt a nyílt ülésen 31 napirendet tárgyalna a képviselő-testület, 32. a bejelentések, míg a zárt ülésen két napirend kerülne megtárgyalásra.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel, kérés a napirendekkel kapcsolatban.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a napirend meghatározására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
308/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét
az alábbiak szerint határozza meg:
1. A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI.7.) önkormányzati rendelet módosítása
2. Beszámoló Gyomaendrőd Város Önkormányzata és intézményei 2018. első félévi gazdálkodásának alakulásáról
3. Városi Egészségügyi Intézmény szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása
4. Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ alapdokumentumainak jóváhagyása
5. Gyomaendrőd TESZK 9. sz. módosítás partnerségi egyeztetési szakasz lezárása
6. Közszolgáltatási szerződés az egészséges életmóddal, a turizmussal, a sport és
ifjúsági feladatokkal kapcsolatos közfeladatok ellátására
7. Információátadási szabályzat módosítása
8. Önkormányzati tűzoltóság támogatási szerződésének felülvizsgálata
9. Orvosi ügyeleti feladat ellátása és plusz forrás biztosítása
10. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal komplex energetikai felújítása
projekt forrásigénye
11. Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2018 első félévi beszámolója
12. Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. első félévi beszámolója
13. Tájékoztató a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. átszervezéséről
14. Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2018. első félévi beszámolója
682. oldal

15. Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2018. első félévi beszámolója
16. A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2018. első félévi beszámolója
17. Beszámoló a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2018 első féléves gazdálkodásáról
18. Belterületi közterület elnevezése
19. Ingatlanok értékesítése nyílt eljárásban
20. Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium felújítása, fejlesztése
21. Sportcsarnok szociális helyiség kialakítása
22. Ivóvíz és szennyvízrekonstrukció
23. Lakossági szennyvízcsatlakozás pályázat
24. Gyomaendrőd, Fő u. 45/1. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
25. Nyilatkozattétel elővásárlási jogra
26. Pályázat Testvérváros Program
27. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati komplex energetikai felújítása projekthez
külső lamellás árnyékoló beszerzéséhez bíráló bizottság kijelölése, közbeszerzési terv módosítása
28. „VP Gyomaendrőd-Öregszőlő külterületi útépítés” tárgyú közbeszerzés többlet
önerő igény
29. Út és parkoló építési beruházás többlet forrás igénye
30. 289/2018. (VII.25.) Gye. Kt. határozat módosítása
31. Földhasznosítási kötelezettség teljesítésére irányuló megbízási szerződés megkötése
32. Bejelentések
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. § (2)
bekezdés a) pontja alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen
kerül sor:
33. Fellebbezés elbírálás ingatlan gondozatlansága ügyében
34. Méltatlanságra okot adó körülmény vizsgálata
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a napirendek megtárgyalása előtt a képviselő-testület
döntéseinek végrehajtásáról szóló beszámolóról kérte a képviselők döntését.
Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás.
Betkó József bizottsági elnök a 215/2018.(V.31.) Kt. határozatra tett jelentéssel kapcsolatban megjegyezte, hogy a jelentés szerint a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet átdolgozott normaszövegéről a képviselő-testület az augusztusi
ülésén dönt. Mivel a rendelet-tervezet nem szerepel a mai ülés napirendjei között, így
bizonyára az egy későbbi ülésen kerül majd megtárgyalásra.
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Dr. Uhrin Anna jegyző reagálva elmondta, vélhetően a szeptember havi ülésre kerül
beterjesztésre. Jelenleg a szakmai egyeztetésre lett elküldve a rendelet-tervezet, melyet a szakmai véleményekkel együtt terjesztik majd a képviselő-testület elé.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
309/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 91/2018.(II.26.);
205/2018.(V.22.);
215/2018.(V.31.);
217/2018.(V.31.);
233/2018.(V.31.);
235/2018.(V.31.);
236/2018.(V.31.);
238/2018.(V.31.);
239/2018.(V.31.);
240/2018.(V.31.);
241/2018.(V.31.);
242/2018.(V.31.);
244/2018.(V.31.);
255/2018.(VI.28.);256/2018.(VI.28.);
257/2018.(VI.28.);
258/2018.(VI.28.);
259/2018.(VI.28.); 270/2018.(VI.28.); 273/2018.(VI.28.); és a 277/2018.( VI.28.) Gye.
Kt. határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
1.Napirendi pont
A lakások és helyiségek bérletéről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, az Ügyrendi Bizottság kezdeményezte a szóban
forgó rendelet módosítását mivel a jelenleg hatályos rendelet alapján az Endrődi u. 57. szám alatti költségalapú bérlakások bérbeadásánál létesítendő bérleti jogviszony
esetén előnyben részesítendő az a pályázó, aki az Idősek Klubjában tagsági jogviszonyt létesít. A pályázati eljárások során azt tapasztalták, hogy a pályázók az előny
kihasználása érdekében kérik felvételüket az idősek klubjába, de a pályázat elnyerését
követően a jogviszonyt egy-két hónap múlva felmondják.
A Bizottság ezért azt javasolja a Képviselő-testület számára, hogy a pályázati eljárás
során ne számítson előnynek az Idősek Klubjában részesítendő tagsági jogviszony.
Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás.
Hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtotta a rendelet-tervezetet. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazatra van szükség.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
18/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
a lakások és helyiségek bérletéről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 3.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti a lakások és helyiségek bérletéről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelet 16. § (3) bekezdése.
2. § Ez a rendelet 2018. szeptember 15. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

E rendelet 2018. augusztus 31. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre
került.
Gyomaendrőd, 2018. augusztus 31.
Dr. Uhrin Anna
jegyző
2. Napirendi pont
Beszámoló Gyomaendrőd Város Önkormányzata és intézményei 2018. első félévi gazdálkodásának alakulásáról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi Bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, az előterjesztésben az önkormányzat és intézményei 2018. első féléves gazdálkodásának alakulását, a realizálódott bevételek és a teljesült kiadások számait olvashatják.
A véleményező bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és elfogadásra javasolják.
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Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a beszámoló elfogadására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
310/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat és intézményei 2018. első féléves gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót.
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
Városi Egészségügyi Intézmény szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, Dr. Magyar Hajnalka intézményvezető jelen
előterjesztéssel kéri az intézet aktualizált Szervezeti és Működési Szabályzatának
fenntartói jóváhagyását.
Az alapdokumentum mind szerkezetében, mind tartalmában aktualizálásra került, a
módosítás főbb okai a következők:
- az intézmény vezetőjeként az „igazgató főorvos” megnevezés intézményvezetőre
lett módosítva
- az intézmény vezető helyettese megváltozott
- új telephelyként bekerült a Dévaványa, Sport u. 5.sz
- területi ellátási kötelezettség változás (Ecsegfalva kikerült az ellátásból)
- Az Országos Egészségpénztár névváltozás miatt Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) névként került átírásra
- a 11.oldalról a „Gazdasági vezető” bekezdés törölve
- 28. oldalon illetménypótlék táblázatból „vezetői pótlék” sor törölve
- 30. oldalon „Étkezési hozzájárulás” bekezdés törölve
- az Intézményvezetői fogadóóra módosítva.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
311/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata
686. oldal

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (1) bekezdés 1)
pontja alapján jóváhagyja a Városi Egészségügyi Intézmény szervezeti
változásoknak megfelelően aktualizált Szervezeti és Működési Szabályzatát „Szervezeti
és
Működési
Szabályzat
2018.
08.
01.” megnevezésű dokumentum szerint.
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ alapdokumentumainak jóváhagyása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, az intézmény feladatköre 2018. szeptember 1.
napjával módosul, mivel ekkortól kötelező ellátni az óvodai és iskolai szociális segítés
tevékenységet a járás minden óvodájában, valamint általános és középiskolájában.
Ehhez kapcsolódóan módosításra került a gyermekvédelmi ellátásokról és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A. §-a, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 25 és 26.
§-a.
Az intézményvezető az alapdokumentumokat felülvizsgálta, és a szakmai jogszabályoknak megfelelően aktualizálta azokat, melyek jóváhagyását kéri a fenntartó önkormányzattól.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy fogadják el az alapdokumentumok jóváhagyását.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
312/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ fenntartója a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. §
(1) bekezdés c) pontja valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d)
pontja alapján jóváhagyja a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti
Központ szakmai programját a „Gyomaendrőd Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Program” megnevezésű dokumentum szerint,
687. oldal

valamint szervezeti és működési szabályzatát a „Gyomaendrőd Család- és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzat” megnevezésű dokumentum szerint.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ fenntartója elfogadja,
hogy a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai
Program függelékét képezi a mindenkor hatályos, a szakminisztérium
által kiadott protokoll, illetve a módszertani intézmény által kiadott
útmutató, szakmai ajánlás.
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont
Gyomaendrőd TESZK 9. sz. módosítás partnerségi egyeztetési szakasz lezárása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a képviselő-testület a februári ülésén hozott
határozatával hozzájárult a Településrendezési Eszközök 9. számú módosításának
előkészítéséhez. A módosítás a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglalt eljárási
szabályok szerint folyamatban van.
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.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy döntsenek a partnerségi szakasz lezárásáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
313/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 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 elfogadja, a szakaszt lezárja.
Felkéri a polgármestert, hogy a végső szakmai véleményezési szakasz
lefolytatását kezdeményezze az állami főépítészi hatáskörében eljáró
megyei kormányhivatalnál.
Határidő: azonnal
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6. Napirendi pont
Közszolgáltatási szerződés az egészséges életmóddal, a turizmussal, a sport és
ifjúsági feladatokkal kapcsolatos közfeladatok ellátására
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, az önkormányzat és a Liget Fürdő Nonprofit
Kft. között a fürdő üzemeltetésére kötött közszolgáltatási szerződés lejárt, melynek
megújítása szükséges a döntési javaslatban foglaltak szerint.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a szerződés elfogadásáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
314/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja 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
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,
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adószáma: 15725527-2-04
továbbiakban: „Önkormányzat”,
másrészről
Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
képviseli: Gera Krisztián ügyvezető
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
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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:
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,
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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.
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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.
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.
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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.
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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.
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.
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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
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.]
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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.

1
2
3
4
5
6
7

Leltár sze- Tényleges Megjegyzés
mennyiség
rinti
(db)
mennyiség
( db )
Szellöző rendszer
Rossz, javítani
kell
Oldalfali duál split klímaberendezés LG
2
2
LM-L1462
Oldalfali duál split klímaberendezés LG
1
1
LM-L1963
Oldalfali duál split klímaberendezés LG
1
1
LM-L2163
TERMICON tip. Szellőzőgép
1
1
Kazánház
Viessman gázkazán, szabályozóval
1
1
Axiális fali szellőző ventilátor
1
1
Fűtési keringtető szivattyú Grundfos
2
1
1 selejt
UPS 25-50
Megnevezés
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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

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
Impregnátor
Masszázságy
SOLÁR CABIN XL 60 állószolárium
Berendezési tárgyak
Földszint 013 helyiség garnitúra –női
öltöző
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
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3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

4
1

4
1

1

1

1
1
1
1
2
1

1
1
1
1
2
1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1
1

1
1

Szétszerelve
évek óta

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Földszint 039 helyiség garnitúramozgáskorl. 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

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

Megnevezés

Leltár sze- Tényleges
rinti
mennyiség
mennyiség
(db)
( db )

Vízgépészet
Vízforgató szivattyú KRIPSOL típ.
Öblítő levegő fúvó ELEKTOR SD 54
egység
Búvárszivattyú WILO TM 30-0,2 egység
Átemelő berendezés WILO TM 300,4+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
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3
1

3
1

2

2

1

1

1

1

1
3
1
2

0
3
1
1

megjegyzés

rossz, javítani
kell
1 rossz, javítani
kell

selejt

1 selejt, 1 kinti

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

23
24
25
26
27
28
29
30
31

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 egység- oldalfalmasszázs
Nyomásfokozó szivattyú
GRUNDFOSS NB 65-200 egységnyaktagzuhany, gejzír
Levegő fúvó ELEKTOR SD 72 egység
pH és redoxpotenciál mérőbőrönd
Lovibond Photométer
pH és redoxpotenciál mérőkészülék
Központi fűtés és kazánház
földgáztüzelésű kazán Veismann tip.
fűtési keringtető szivattyú WILO TOPS 80/10
fűtési keringtető szivattyú WILO TOPS 30/7
fűtési keringtető szivattyú WILO TOPS 25/7 25/65
fűtési keringtető szivattyú WILO TOPS 50/7
fűtési keringtető szivattyú WILO TOPS 40/7

700. oldal

gépházba
2

2

1

0

selejt

1

0

selejt

1

0

selejt

1

1

1
1

1
1

1

1

2

2

2
1
1

2
1
1

2

2

1
1

1
1

1

1

2
1

2
1

3

2

1

1

4

4

1

1

rossz, javítani
kell

1 selejt

32
33
34

35

36
37
38
39
40

fűtési keringtető szivattyú WILO TOPS 40/10
tágulási tartály, REFLEX
lemezes hőcserélő HMV-hez

2

1

2
1

2
1

hőcserélő padlófűtéshez
Szellőzés

1

1

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.

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

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 Megnevezés
I.3.

1
2
3

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

Leltár sze- Tényleges
rinti meny- mennyiség
nyiség
(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,
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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.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Leltár sze- Tényleges
rinti meny- mennyiség
nyiség
(db)
( db )
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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.

702. oldal

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. Megnevezés

1
2
3

Könyvszerinti
bruttó érték (
Ft )
67.992,227.033,360.400,-

Leltár szerinti
mennyiség
( db )
1
1
1

Tényleges
mennyiség
(db)
1
1
1

Leltár szerinti
mennyiség
( db )

Tényleges
mennyiség
(db)

1
4

1
4

Telefax Panasonic FV készülék
Szauna
Vízsugármasszás berendezések
a lazító medencében
4 Szivattyú
142.700,1
0
5 BTO CUHV 0307-3
94.800,1
0
buvárszivattyú
6 Szivattyú Menbloc
342.000.1
0
7 BTO CUHV 0307-3
94.800,1
0
buvárszivattyú
8 BTO CUHV 0307-3
94.800,1
0
buvárszivattyú
9 BTO CUHV 0307-3
94.800,1
0
buvárszivattyú
10 BTO CUHV 0307-3
94.800,1
0
buvárszivattyú
11 Pénztárgép HIT 1 db
70.000,1
1
12 Vízforgató berendezés az
20.613.607,1
1
úszómedencénél
13 Liget Fürdő telepi közmű
1.807.443,1
1
14 Liget Fürdő belső telefonrend352.778,1
1
szer E/668
15 Liget Fürdő riasztó rendszer
442.842,1
1
E/668
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. Megnevezés

1
2

Tetőtér beépítés, irodák
- Bajárati ajtó mágnesérzékelő
- Iroda és közlekedő, passzív infraérzékelő
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3
4
5
6
7

- Biztonsági kulcsos kapcsoló
Uszoda első emelet, büfé, raktárak
- Bejárati ajtó mágnes érzékelő
- Iroda és közlekedő, passzív infraérzékelő
- Biztonsági kulcsos kapcsoló
Ellenőrző pontok
- Őr jelentkezési pont

1

1

1
5
1

1
5
1

3

3

Értéknélkül nyilvántartott kisértékű tárgyi eszközök
Ssz. Megnevezés
Leltár szerinti
mennyiség
( db )
1
Pad ( csővázas, fa ülőke fehér )
22
2
Műanyag kukaállvány
20
3
Szemetes vasból kandelláberen
4
4
Virágtartó udvari betonból kétszintes
2
5
Virágtartó udvari betonból köralakú
4
6
Virágtartó udvari téglalapalakú kisméretű
8
7
Zománcozott mosdócsap a közös öltözőnél
1
8
Kerékpártároló vasból
2
9
Udvari játék, vasvázás hinta 6 ülőkével
1
10 Udvari játék, vasvázas forgó 5 ülőkével
1
11 Udvari játék, vasvázas libikóka
1
12 Sövényvágó elektromos
1
13 Tömlőkocsi+tömlő ( 28 m )
1
14 Gereblye
2
15 Vasvilla
1
16 Lapát
2
17 Kapa
2
18 Metszőolló
1
19 Mentőláda tartozékokkal
1
20 Falióra
1
21 Asztal
1
22 Tükör fali
2
23 Merítőszák
1
24 Mentőöv
1
25 Pénzkazetta
1
26 Mentőláda tartozékokkal
1
27 Vasaló
1
28 Dohányzóasztal
1
29 Álló hamutartó
2
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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

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

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

1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
2
2
1
1
0
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. Helyrajzi szám

Megnevezés
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Nyilvántartási érték (Ft)
2018. június 30-ig elszámolt
értékcsökkenés szerinti állapot

1.
2.
3.
4.
5.

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

Termálkút, Áchim utca
Vizműtelep
Strandfürdő
Strandfürdő
Parkoló, Semmelweis utca

7.206.349
4.589.531
772.315.921
49.969.385
29.266.125

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

2.

3.

4.

Megnevezés
Mutatószám
Mennyiség
1. Fizikai közérzetjavító szolgáltatások elvégzésével kapcsolatos közfeladatok
Fizioterápiás és gyógyászati
Nyitva tartás:
3.600 óra/év
részleg szolgáltatásainak bizto9:00-19:00 (360 nap)
sítása (nyitva tartás)
10 óra * 360 nap
Fizio- és balneoterápiás
gyógytorna: 50 hét x 3 alk. 150 alkalom/év
(egészségmegőrző és gyógy- gyógymasszázs: 35 db / nap
12.600 db/év
ászati) kezelések biztosítása
tangentor: 31 db / nap
11.160 db/év
szénsavas fürdő: 6 db / nap
2.160 db/év
gyógyúszás: 50 hét x 2 alk. 100 alkalom/év
iszapkezelés: 8 db / nap
2.880 db/év
1 fő pénztáros / adatrögzítő
A gyógyászati és egészség1.920 óra/év
(160 óra * 12 hónap)
megőrző részleg:
3 fő fizioterápiás asszisztens
a) nyitása, zárása,
5.760 óra/év
(160 óra * 3 fő * 12 hónap)
b) vendégeinek beléptetése,
4 fő masszőr
c) a tárgyi eszközeinek felügye(160 óra * 4 fő * 12 hónap)
7.680 óra/év
lete,
d) Nyitvatartási időben sze1 fő takarító
1.920 óra/év
mélyzet folyamatos jelenlét
(160 óra * 12 hónap)
1 fő gyógytornász
biztosítása
600 óra/év
(50 óra * 12 hónap)
e) a létesítmény tisztálkodási
1 fő fürdő orvos
és higiénia felszereléssel való
(16 óra * 12 hónap)
192 óra/év
ellátása
f) a létesítményt rendszeresen
1 fő asszisztens
192 óra/év
vagy alkalmanként igénybeve(16 óra * 12 hónap)
vők szolgáltatási igényeinek
1 fő medenceőr
1.920 óra/év
rögzítése, koordinálása és
(160 óra * 12 hónap)
szakmai kiszolgálása
1 fő karbantartó
g) egészségmegőrző rendez(40 óra * 12 hónap)
480 óra/év
vényekre való előkészület,
szervezés, lebonyolítás
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5.

6.

h) higiéniai követelményekhez
szükséges feladatok elvégzése
i) eseti vagy éves karbantartás
takarítás, fertőtlenítés
gyógyfürdő és tanuszoda:
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

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 infra-

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)
1 fő vízgépész
(160 óra * 12 hónap)

3.960 óra/év

1.920 óra/év
1.920 óra/év
1.920 óra/év
960 óra/év
960 óra/év
960 óra/év
960 óra/év
1.920 óra/év

1 fő pénztáros
(160 óra * 12 hónap) 1.920 óra/idény
1 fő karbantartó
(80 óra * 12 hónap) 960 óra/idény
2 fő vízgépész
(160 óra * 2 fő * 5 hónap) 1.800 óra/idény
3 fő úszómester
(160 óra * 3 fő * 5 hónap) 2.700 óra/idény
2 fő takarító
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(160 óra * 2 fő * 5 hónap) 1.800 óra/idény
2 fő kertész
(160 * 2 fő * 5 hónap) 1.800 óra/idény

strukturális létesítmények, közcélú zöldterületek karbantartása, gondozása

7.

3. Sport és ifjúsági ügyeket is
szolgáló létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó közfeladatok ellátása
8.
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
4. melléklet

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)

3.960 óra/év

1.920 óra/év
1.920 óra/év
1.920 óra/év
960 óra/év
960 óra/év
960 óra/év
960 óra/év
3.840 óra/év

Beszámoló szerkezete [4.6.]
1. Mérleg
2. Eredménykimutatás
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.
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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 [5.1.1.]
A 2018. 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
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Mutatók

Összeg
(ezer Ft)
43.705
13.046
1.610
1.550
1.200
2.754
4.577
1.044
311
22.862
2.567
1.740
1.296
720
3.609
2.994

Vízvizsgálati díjak
Munkavédelmi, tűzvédelmi költség
Telefon, internet, posta
Bérleti díj
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
Szemétszállítás, szennyvíz
Javítási, karbantartási költség
Könyvviteli költségek
Ügyvédi költség
Vízvizsgálati díjak
Munkavédelmi, tűzvédelmi költség
Telefon, internet, posta
Bérleti díj
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
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1.000
151
1.080
7.705
47.635
47.635
-39.838
-26.975
5.503
680
654
506
1.162
1.931
439
131
5.782
1.083
734
610
304
316
64
456
2.215
12.740
12.740
-51.000
13.846
8.695
1.074
1.033
800
1.836
3.051
694
207
9.026
1.711

Javítási, karbantartási költség
Könyvviteli költségek
Ügyvédi költség
Vízvizsgálati díjak
Munkavédelmi, tűzvédelmi költség
Telefon, internet, posta
Bérleti díj
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Bevétel
Határidő: azonnal

1.159
864
480
500
101
720
3.491
20.125
20.125
-24.000

7. Napirendi pont
Információátadási szabályzat módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezetek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését
az E-ügyintézési tv.-ben meghatározottak szerint biztosítani. Ez a kötelezettség a helyi
önkormányzatra is kiterjed.
Az elektronikus ügyintézésben együttműködő szervek információátadási szabályzatot
fogadnak el. A helyi önkormányzat esetében a hivatal minősül együttműködő szervnek. Ennek megfelelően az információátadási szabályzatot a hivatal nevében kell kitölteni, de a hivatalt létrehozó önkormányzatoknak kell elfogadniuk.
Az E-ügyintézési tv. 109. § (3) bekezdés szerinti információátadási szabályzatot az információátadási szolgáltatás nyújtásának megkezdését megelőzően legalább 15 nappal – azaz legkésőbb 2017. december 15-én – közzé kell tenni, valamint elektronikus
úton megküldeni az elektronikus ügyintézési felügyeletnek is. Ez 2017. december 15én megtörtént.
Az elektronikus ügyintézési felügyelet megtette az észrevételeit, melyek átvezetésre
kerültek az információátadási szabályzaton.
Kérte a képviselő-testülettől, hogy az önkormányzatra nevesített és módosított információátadási szabályzat 1.1-es verzióját fogadja el. A szabályzat szeptember 1-én
lép hatályba.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
315/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal információ átadási követelményeit a „Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Információ Átadási Szabályzata Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál v1.1” című dokumentum szerint.
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont
Önkormányzati tűzoltóság támogatási szerződésének felülvizsgálata
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse az előterjesztést.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat a 2018. évi költségvetésében 9.026.000.- forint összegű államháztartáson kívülre szóló működési célú
pénzeszköz átadást tervezett a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati
Tűzoltóság támogatásának szüksége esetére.
Időközben a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyedi döntése alapján
az önkormányzati tűzoltóság 4.549.680.- Ft, összegű költségvetési támogatásban részesült, vissza nem térítendő támogatásként.
Mindezek alapján 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 előirányzat-átcsoportosítását követően kerül sor.
Mindhárom bizottság véleményezte az előterjesztést és javasolja a képviselőtestületnek a támogatási szerződés jóváhagyását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
316/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tűzoltóságoknak Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény XIV. Belügyminisztérium fejezetében az önkormányzati tűzoltóságok bérrende712. oldal

zésének 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 kezdeményezi 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: 18394032-8425-549-04, 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:
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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 10402245-5050554955491009 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 öszszeg 1/12-ed része, mindaddig, amíg az 1. pont szerinti módosított támogatási öszszeget 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. ........

………………………………………………
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester
Támogató

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

Jogilag ellenjegyzem:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

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

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

Határidő: azonnal
9. Napirendi pont
Az orvosi ügyeleti feladat ellátása és plusz forrás biztosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
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Toldi Balázs polgármester elmondta, Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2018. július 11. napjától közbeszerzési eljárást folytatott le „Orvosi ügyelet Gyomaendrődön
2018-2021” tárgyban, 36 hónapos szolgáltatási időszakra vonatkozóan.
A közbeszerzési eljárást a bizottság a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánította, mivel a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem
elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett
ajánlattevővel.
A közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása miatt, javasolják a képviselőtestületnek a kötelező önkormányzati feladat ellátási lehetőségének további vizsgálatát, illetve annak átgondolását, hogy egy újabb közbeszerzési eljárás kiírás alkalmával
esetleg rövidebb időszakra kérjen be ajánlatot. Látva az egészségügyi ágazat finanszírozásában rejlő bizonytalanságot, a rövidebb időszak kiszámíthatóbb és biztonságosabb helyzetet teremthet, mind a szolgáltatás ellátására ajánlatot tevő, mind az Önkormányzat számára.
Célszerű lenne a jelenlegi szolgáltatóval az újabb közbeszerzési eljárás lezárásáig terjedő átmeneti időszakra megállapodást kötni az ügyeleti feladat ellátására. Az átmeneti időszak lehetőséget teremt önkormányzatunk számára az újabb ajánlati felhívás
összeállítására.
A jelenlegi szolgáltatóval megkötött szolgáltatási szerződés 2018. augusztus 31. napján lejár. Az előzetes szóbeli egyeztetés alapján, vállalnák a további ügyeleti ellátást az
aktuális feltételekkel, de nem a jelenlegi 1.139.000 forint kiegészítő finanszírozási díjért havonta, hanem a közbeszerzési eljárás során megjelölt 1.434.000 forint/hó öszszegért.
Amennyiben a képviselő-testület támogatja a javaslatot, úgy a szeptember-december
hónapokra vonatkozó szolgáltatási díj különbözetére pluszforrást kellene biztosítani
melynek összege 295.000 Ft/hó, mindösszesen 1.180.000 Ft.
A többlet kiegészítést a 2018. évi költségvetési rendelet működési céltartalékában
rendkívüli feladatokra elkülönített keret terhére javasolt biztosítani.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a szavazzanak a szerződéskötésről és a
plusz forrás biztosításáról szóló döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
317/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést kíván kötni a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel, a
kötelező önkormányzati feladatként ellátandó ügyeleti szolgáltatásra
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2018. szeptember 1. napjával, 1.434.000 Ft/hó kiegészítő finanszírozási díj megfizetése mellett.
A 2018. szeptember-december hónapra vonatkozó többlet finanszírozás összege 1.180.000 Ft. A Képviselő-testület a pluszforrást Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 37. sor rendkívüli
feladatokra elkülönített keret terhére biztosítja.
Amennyiben a szolgáltatás igénybe vétele a 2019-es költségvetési
évet is érinti, a közbeszerzési eljárás következő évre történő áthúzódása miatt, a Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2019-es költségvetési rendelet összeállításánál építse be az ügyeleti feladat ellátásához szükséges forrást. Felhatalmazza továbbá a polgármestert a
Szolgáltatóval történő egyeztetés lefolytatására és a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
10. Napirendi pont
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal komplex energetikai felújítása
projekt forrásigénye
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal komplex energetikai felújítása című, TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00017 azonosító
számú projekt megvalósítására 184.226.285 Ft támogatásban részesült, a támogatási
intenzitás az összes elszámolható költség 100 %-a.
A Támogatási Szerződés 2017. május 30-án hatályba lépett, a beruházás folyamatban
van. A Kivitelezővel - közbeszerzési eljárás lefolytatását követően – 2017. december
27-én kötött szerződést az önkormányzat, a teljesítési határidő 2018. szeptember 30.
A projekt az épület akadálymentesítését is tartalmazza, viszont a Közreműködő Szervezet a projekt akadálymentesítési tevékenységének egy részét a nem elszámolható
költségek közé sorolta. A közbeszerzési eljárás eredményeként aláírt vállalkozási szerződés azonban az eredeti tervek szerint meghatározott akadálymentesítési tevékenységet tartalmazza. A vállalkozási szerződés ezen része nem módosítható, a tervezett
akadálymentesítést az ajánlati kötöttség miatt meg kell valósítani. Így az akadálymentesítés költségsoron keletkezett 5.956.314 Ft a projektben nem elszámolható összeget
a képviselő-testületnek kellene biztosítani a projekt megvalósításához.
Ezen kívül a napelemes rendszer fajlagos költségkorlát módosulása is további önerőt
igényel, melynek összege 522.599 Ft. A mai napon a Magyar Államkincstártól érkezett
hiánypótlásban jelezték, hogy nem biztos, hogy szükség lesz ennek az összegnek a
biztosítására, ezért kérte a képviselő-testületet, hogy feltételes módon döntsön a 2.
döntési javaslatról.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
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Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy elsőként az 1. döntési javaslatról
szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
318/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP3.2.1-15-BS1-2016-00017 azonosító számú, Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal komplex energetikai felújítása című projekt
Akadálymentesítés tevékenység soron keletkezett nem elszámolható
összeget, 5.956.314 Ft-ot a 3/2018. (II. 19.) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 8. melléklet 89. sor TOP és egyéb pályázati saját erő tartalékkeret terhére biztosítja.
Határidő: 2018. augusztus 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
319/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP3.2.1-15-BS1-2016-00017 azonosító számú, Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal komplex energetikai felújítása című projekt
költségvetésének átdolgozását követően esetlegesen keletkező, támogatáson felüli összeget 522.599 Ft-ot a 3/2018. (II. 19.) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 8. melléklet 89. sor TOP és egyéb pályázati saját
erő tartalékkeret terhére biztosítja.
Határidő: 2018. augusztus 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
11. Napirendi pont
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2018. első félévi beszámolója
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
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Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi Bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, 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 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 beszámoló megállapítja, hogy jelentős bér- és járulék költségnövekedésből adódóan az idei évben előreláthatóan plusztámogatásra lesz szükség a fürdő zavartalan
működése érdekében.
A véleményező bizottságok tárgyalták a beszámolót és javasolják a képviselőtestületnek annak elfogadását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak
a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
320/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2018. 1–6. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidő: 2018. augusztus 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
12. Napirendi pont
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. első félévi beszámolója
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnököt az előterjesztés ismertetésére.
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Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a Gyomaközszolg Kommunális
Közszolgáltató Nonprofit Kft. elkészítette a 2018. június 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló beszámolóját, melyet a Felügyelő Bizottság elfogadott. Továbbá javasolta a taggyűlésnek, hogy 2019. január 1-től kezdődően az edényzetek kihelyezésének időpontja 6 órára módosuljon.
A Társaság tevékenysége átszervezés alatt áll. A társaság első félévi gazdálkodásának
eredménye 2.689 eFt.
A gazdálkodás adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
A véleményező bizottságok javasolják a képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
321/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018.
év 1–6. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidő: 2018. augusztus 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
13. Napirendi pont
Tájékoztató a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. átszervezéséről
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi Bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. közbeszerzési eljárást folytatott le a hulladék gyűjtés és hulladékkezelő létesítménybe történő közszolgáltatói alvállalkozóként való szállítása, hulladék
árak és udvar üzemeltetése, valamint az ehhez kapcsolódó feladatok ellátása tárgyában.
A legkedvezőbb ajánlatot a Global Refuse Nonprofit Kft. ajánlattevő tette. A Kft. a
feladatot a TAPPE Kft. bevonásával látja el 2018. október 1. napjától.
719. oldal

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.
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.
Mindhárom bizottság tárgyalta az átszervezésről szóló tájékoztatót, melynek elfogadását javasolják a képviselő-testület számára.
Toldi Balázs polgármester kiegészítésként elmondta, a tegnapi napon megtörtént a
munkavállalók tájékoztatása. A jelenlegi és az új munkáltató ismertette azokat a feltételeket, mellyel közös megegyezés mellett szeretne szerződést bontani, illetve október 1-től szerződést kötni a munkavállalókkal. Az új munkáltató feltételeit 95 %-ban
elfogadták a munkavállalók. Ez azt jelenti, hogy azoknak az embereknek, akik eddig
ellátták ezt a feladatot, azoknak a jövőben is lesz munkájuk, senki nem kerül az utcára
azért, mert ezt a közbeszerzési eljárást nem a Gyomaközszolg Kft. nyerte el. Gyakorlatilag ezt követően a hulladékszállításhoz az önkormányzatnak már csak „papíron” lesz
köze, csak a helyi rendeletet fogja megalkotni, a feladatot nem ő fogja ellátni.
Megjegyezte, hogy a közös megegyezés feltételei a legkorrektebbek voltak a tulajdonos önkormányzatok részéről, mivel minden olyan járandóságukat megkapják a munkavállalók, amelyek egy rendes felmondás során jártak volna.
Betkó József bizottsági elnök megkérdezte, így, hogy közös megegyezéssel szűnik
meg a munkavállalók munkaviszonya a korábbi munkáltatóval, nincs végkielégítés.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, a tulajdonos önkormányzatok úgy
határoztak, hogy a munkavállalók megkapják azokat az összegeket, melyek a felmondás esetén járna, és ezzel a megoldással mindenki munkába állhat október 1-én.
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a tájékoztató tudomásul
vételéről.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
322/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. átszervezéséről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
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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.
Határidő: azonnal
14. Napirendi pont
Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2018. első félévi beszámolója
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikó bizottság elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, 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.
Az első félév gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló
részletesen taglalja.
A bizottságok tárgyalták a beszámolót és javasolják a képviselő-testületnek annak
elfogadását.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
323/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2018. év 1-6. hónap gazdálkodásáról
készített beszámolóját.
Határidő: 2018. augusztus 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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15. Napirendi pont
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2018. első félévi beszámolója
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 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 bizottságok véleményezték a beszámolót és javasolták annak elfogadását.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés
meghozatalára.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
324/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2018. év 1-6. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidő: 2018. augusztus 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
16. Napirendi pont
A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2018. első félévi beszámolója
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, Regionális Hulladékkezelő Kft. elkészítette a
2018. június 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló beszámolóját. Az első félévben a tervezett 38,2 millió forintos bevétel 1,8 millió forinttal magasabb összegben
realizálódott. A többlet árbevétel munkahely teremtő támogatásból és biztosítási jóváírásból származott.
A költségek és a ráfordítások nagyobb mértékben, 6 millió Ft-tal emelkedtek a tervszinthez viszonyítva.
Az anyagjellegű ráfordítások a tervezetteknek megfelelően alakultak.
A személyi jellegű ráfordítások a tervezettet 5,3 millió Ft-tal haladták meg. Ennek
oka, hogy a munkahely teremtő támogatásban érintett 5 fő dolgozó foglalkoztatási
kötelezettsége 2018. első négy hónapjára áthúzódott. Az 5 dolgozó által feldolgozott,
értékesítésre váró újrahasznosítható hulladék értéke 6 millió Ft.
722. oldal

A gazdálkodás első félévének 4.030 eFt-os vesztesége időszakos, a 2018. évi üzleti
terv teljesülését nem fogja befolyásolni.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy elsőként a beszámoló tudomásul
vételéről szóló 1. döntési javaslatról szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
325/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Regionális Hulladékkezelő Kft. 2018. első félév gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidő: 2018. augusztus 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester az ügyvezetői állás betöltéséről szóló 2. döntési javaslatot
tette fel szavazásra, amely szerint tudomásul veszik a Taggyűlés határozatát, mely
szerint az ügyvezető állást Hamza Zoltán látja el 1 év időtartamra, 2019. június 30.
napjáig.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
326/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlés 17/2018.(VI. 28.)
számú határozatát, mely szerint a Regionális Hulladékkezelő Kft. ügyvezető állását Hamza Zoltán 5561 Békésszentandrás, Kisfaludy u.
19. sz. alatti lakos tölti be 2018. július 1. napjától 2019. június 30. napjáig 1 év időtartamra, munkaviszony keretében 400.000 Ft/hó bruttó
bérrel.
Határidő: 2018. augusztus 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
17. Napirendi pont
Beszámoló a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2018. első féléves gazdálkodásáról
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
723. oldal

Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikó bizottság elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a Kft. tárgyidőszak mérleg szerinti
eredménye -1515 ezer forint. A negatív eredményt nagyrészt az okozza, hogy ebben
az évben a Kft.-nek még nem volt bevétele, a növénytermesztés költségei viszont jelentkeztek. Az eszközök és források egyező végösszege 8.350 ezer Ft. A társaság
eredményének alakulását, azok összetevőit a beszámoló részletesen tartalmazza.
A bizottságok tárgyalták a beszámolót és javasolják a képviselő-testületnek annak
elfogadását.
Toldi Balázs polgármester felkérte a képviselőket a beszámoló elfogadására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
327/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja
a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. Taggyűlésének a Kft. 2018. év 1-6
hónap gazdálkodásáról szóló beszámolójának az elfogadását.
Határidő: azonnal
18. Napirendi pont
Belterületi közterület elnevezése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a képviselő-testület a május 31-i ülésén úgy
döntött, hogy Cs. Nagy Lajos gyomaendrődi polgár javaslata alapján 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, ezért elrendelték
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.
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Poharelec László képviselő megjegyezte, a döntéskor arról volt szó, hogy akkor lesz
az új elnevezés, amikor készen lesz az új főtér. Hangsúlyozta, nincs ellene az új elnevezésnek, de véleménye szerint szegénységi bizonyítványt állítunk ki azzal, ha most
egy ilyen átlagon aluli környezetet nevezünk el egy olyan nagy tiszteletre méltó emberről, mint Sipos István. Aki végigsétál azon a területen rozsdás, helyenként bedőlt
kerítést lát. Legalább a névadásra illett volna kicsit rendbe hozni.
Toldi Balázs polgármester hangsúlyozta, a kerítés a Református Egyház tulajdona. A
körülötte lévő járda várhatóan 2019 év elején a Szabadság tér rehabilitációja során
meg fog újulni. A templom kert és a kerítés viszont nem része ennek a projektnek.
Egyéb vélemény hiányában kérte a képviselőket, hogy elsőként a telekhatár-rendezés
jóváhagyásáról döntsenek.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
328/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 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 telekhatár-rendezéséhez.
Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a következőkben a közterület elnevezésről szóló 2. döntési
javaslatról kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
329/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata
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.
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Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. október 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
19. Napirendi pont
Ingatlanok értékesítése nyílt eljárásban
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, az önkormányzat vagyontárgyai
között vannak olyan felépítménnyel rendelkező ingatlanok, melyeknek a műszaki állapota, vagy kihasználtsága miatt nem gazdaságos azok további fenntartása. Ezen
ingatlanok közül az egyik a Fő út 85. sz. alatti volt óvoda épülete, melynek becsült
forgalmi értéke 7.5 millió Ft. A másik a felhagyott vasúti pályatest, melynek becsült
forgalmi értéke 3.250 millió Ft. A Pénzügyi Bizottság ennek az ingatlannak az értékesítését bruttó 4 millió Ft összegben javasolta meghatározni.
A véleményező bizottságok megtárgyalták az előterjesztést és javasolják az ingatlanok értékesítését nyílt eljárásban a döntési javaslatban szereplő felhívás feltételei szerint.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy elsőként a Fő út 85. sz. alatti ingatlan értékesítésének pályázati felhívásáról szóló 1. döntési javaslatról szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
330/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata
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
726. oldal

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:
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.
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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 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
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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.
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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.
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
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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
Határidő: 2018. október 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a következőkben a felhagyott vasúti pályatest értékesítésének pályázati felhívásáról szóló 2. döntési javaslatról kérte a képviselők döntését. A
Pénzügyi Bizottság javaslata alapján az értékesítési árat bruttó 4 millió Ft-ban javasolta meghatározni.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
331/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata
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
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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:
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.
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IV. Az elfogadható minimális ár, egyéb feltételek:
1.Bruttó: 4.000.000,- 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 – 400.000,-Ft (azaz négyszázezer 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.
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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.
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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
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.
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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
Határidő: 2018. október 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
20. Napirendi pont
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium felújítása, fejlesztése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnököt az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, 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.
Az udvar fejlesztése a Fő épület udvari bejárata előtti 157 m2-es beton felület 4 cm
vastag térburkolóval történő burkolását tartalmazná, melynek becsült költsége bruttó
1.424.709 Ft. A tanterem felújítása pedig az alsó tagozatos épület földszinti 4 tantermében található parketta padlóburkolat felújítását jelentené, melynek 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 Városfenntartó és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a kérelem támogatását, a munkálatok elvégzéséhez a szükséges forrás biztosítását.
Toldi Balázs polgármester javasolta a képviselőknek, hogy a bizottságok javaslata
alapján fogadják el a döntési javaslatot.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
332/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 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 biztosít 2018. évi
költségvetés 6. mellékletében található köznevelési intézmények
üzemeltetésére elkülönített forrás terhére és felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárás lefolytatására, valamint a vállalkozási
szerződés és egyéb jognyilatkozatok aláírására.
Határidő: 2018. december 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
21. Napirendi pont
Sportcsarnok szociális helyiség kialakítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök az alábbiakban ismertette az előterjesztést:
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 bejárás történt, melyen jelen volt Molnár Zoltán Gyula
főépítész is, aki a felvázolta a bővítési és átalakítási lehetőségeket, figyelembe véve a
hely adottságait (megközelíthetőség, meglévő épületgépészet).
A lehetőségek leírása az előterjesztésben olvasható.
A Képviselő-testületi ülésen megfogalmazott igények alapján az egyetlen szóba jöhető megoldást a 3. helyszín szerinti épület bővítése jelenthetné.
A bővítmény alapterülete kb. 63 m2, a becsült bekerülési költsége pedig nettó 16 millió Ft lenne.
Az előterjesztést a Városfenntartó és a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és javasolja a
vizesblokkos épületrésszel történő bővítésének támogatását, továbbá javasolja, hogy
kérje fel a Városüzemeltetési Osztályt a bővítmény engedélyezési és kiviteli terveinek
elkészítésére vonatkozó árajánlatok bekérésére.
Poharelec László képviselő véleménye szerint is, csak az épületrésszel történő bővítés jöhetne szóba.
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Megjegyezte, hogy a női mosdó esetében az előtérbe tervezett 6 db mosdókagyló
egy nagyobb rendezvény alkalmával kevés lehet. Ennek bővítésén érdemes lenne
gondolkodni. Továbbá a raktár funkciójú helyiséget nem biztos, hogy továbbra is raktárként kellene használni, hanem oda egy férfi és egy női mosdót kialakítani, amit kisebb forgalomra, mindennapos használatra kellene működtetni, aminek az üzemeltetése is lényegesen kevesebbe kerülne. Ugyanakkor az egész komplexum működtetésén is el kell gondolkodni, - takarítás, működési költségek viselése, stb.
Javasolta a minél előbbi megvalósítását, mert hosszú évek óta igénye ez a város lakosságának.
Betkó József képviselő megkérdezte, az árajánlatok bekérése a 3. helyszín szerinti
vázlattervre történne.
Véleménye szerint szükség van egy ilyen illemhely komplexumra, de talán nem kellene ekkora. 65 m2 25 millió Ft-ért. Esetleg el kellene gondolkodni a vázlatterv módosításán.
Toldi Balázs polgármester megjegyezte, ezek az árak csak becsült, a mai építőiparban használatos árak. A kiviteli terveknél már látnak pontos összegeket.
A döntési javaslat alapján a vizesblokkos épületrésszel történő bővítésre kérnének be
árajánlatot.
Poharelec László képviselő véleménye szerint igen is szükség lenne ekkora m2-re,
főleg egy nagyobb rendezvény alkalmával, ahol több száz ember is lehet. Egy rendezvény színvonalát nagyban tudja emelni, ha kulturált körülmények között lehet az illemhelyet is használni. Tudomásul kell venni, hogy a XX. században van igényük az
embereknek ilyenre.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtotta a
döntési javaslatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
333/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szabadság tér 1 szám alatti Varga Lajos Sportcsarnok vizesblokkos épületrésszel történő bővítését támogatja és felkéri a Városüzemeltetési
Osztályt a bővítmény engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére
vonatkozó árajánlatok bekérésére.
Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
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22. Napirendi pont
Ivóvíz és szennyvízrekonstrukció
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó Józsefet a Városfenntartó Bizottság elnökét
az előterjesztés ismertetésére.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a 2018. évben megvalósítandó ivóvíz és
szennyvíz hálózat rekonstrukciós munkálatok elsősorban a Szabadság tér és környékére koncentrálódnak. Egyik ilyen a Hősök úti horganyzott acél ivóvíz bekötő vezetékek cseréje a Kossuth út és a Rákóczi utca között. A Szabadság tér felújítását tartalmazó pályázat során érintett ez a terület. A Hősök úti ivóvízvezetékről leágazó házi
bekötések cseréje szükséges. A csatlakozási pontok az új térburkolat alá esnek ezért a
későbbi havária jellegű rekonstrukciós munkálatok elkerülése érdekében a vezetékek
kiváltása szükséges. A munkálatok tervezett bekerülési költsége 1.815.451 Ft + Áfa.
A következő rekonstrukciós munka a Szabadság téri hálózat rekonstrukció a Fő út és
a Hősök útja között. Itt 485 fm AC (azbesztcement) nyomócsövet kell kicserélni valamint a hozzá tartozó bekötővezetékek, csomóponti szerelvények és tűzcsapok kiváltása szükséges az elavult és leromlott állapotú vezetékek miatt. Ennek a tervezett bekerülési költsége 11.330.930 Ft + Áfa.
A Szabadság téri szennyvízhálózat rekonstrukciója is szükséges 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. Ennek a tervezett bekerülési költsége
1.600.000 Ft + Áfa.
Megtörténne még a Mirhói úti szennyvíz csatorna belső bélelése. A szakasz hossza
350 fm, melyből 290 fm bélelésre szorul. A tervezett bekerülési költség: 18.850.000 Ft
+ Áfa.
Végül a Szennyvíztisztító telepen található vegyszertároló épület lapostető szigetelésére is sor kerülne, melynek tervezett bekerülési költség: 772.010 Ft + Áfa.
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.
A beruházás támogatása esetén az Áfa visszaigényléseket is figyelembe véve
18.735.694 Ft tartalék áll még rendelkezésre.
A kivitelezési munkálatokat az Alföldvíz Zrt. fogja elvégezni.
Toldi Balázs polgármester kiemelte, hogy nem csak a Szabadság térre koncentrálódnak a mostani fejlesztések, hiszen több mint 50 %-a Mirhói úti szennyvízcsatorna belső bélelését foglalja magába.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntési javaslat elfogadására.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
334/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. évben az
alábbi viziközmű rekonstrukciós munkálatok elvégzését támogatja:
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 biztosítja.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
23. Napirendi pont
Lakossági szennyvízcsatlakozás pályázat
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Betkó József bizottság elnököt az előterjesztés
ismertetésére.
Betkó József bizottsági elnök elmondta, a jelenleg rendelkezésre álló keret 1.365.499
Ft. A pályázati konstrukció alapján a benyújtott pályázatok folyamatos elbírálás alá
esnek.
2018. márciustól ismételten meghirdetésre került Lakossági szennyvízcsatlakozás pályázatra három pályázat érkezett.
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Az egyik pályázó 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 a bizottság támogatta a pályázatot.
A másik pályázó Varjú Zoltán a tulajdonában lévő Tompa Mihály utca 11. szám alatti
ingatlan csatlakozási pontjának kiépítésére igényelt 200.000 Ft-ot 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.
Varjú Zoltán, 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. Mindezekre figyelemmel a
bizottság nem támogatta a pályázatot.
A harmadik pályázó pedig Laposnyik Erzsébet, aki a tulajdonában lévő Bartók Béla
utca 18. szám alatti ingatlan csatlakozási pontjának kiépítésére nyújtott be pályázatot,
de a pályázati adatlapon nem tüntette fel az igényelt támogatás összegét, sem a vállalt önerőt és nem csatolta az Alföldvíz Zrt. szolgáltatói hozzájárulását. 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. A bizottság ezek alapján nem támogatta a pályázatot.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy elsőként szavazzanak Erdei László pályázatának támogatásáról szóló döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
335/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az LSZT2018 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 nyilvánítja és 100.000 Ft összegű támogatásban részesíti.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal

741. oldal

Toldi Balázs polgármester a következőkben Varjú Zoltán pályázó elutasításáról szóló
döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
336/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az LSZT2018 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 nyilvánítja és
elutasítja,mivel a pályázati felhívás 5. és 6. pontjában meghatározottaknak, valamint a pályázati adatlapon szereplő nyilatkozatban foglaltaknak nem tett eleget.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül a Laposnyik Erzsébet pályázatának elutasításáról
szóló 3. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
337/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az LSZT2018 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 nyilvánítja és elutasítja, mivel a pályázati
felhívás 5. pontjában meghatározottaknak, valamint a pályázati adatlapon szereplő nyilatkozatban foglaltaknak nem tett eleget.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
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24. Napirendi pont
Gyomaendrőd, Fő u. 45/1. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának
meghosszabbítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a Fő u. 45/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú szolgálati bérlakást a képviselő-testülete 2009-ben öt év időtartamra kiutalta
Samu Istvánné védőnő részére.
A bérlő a bérleti jogviszony lejártakor kérte annak meghosszabbítását. A képviselőtestület helyt adott a kérelemnek és további öt évre meghosszabbította a bérlakás
bérleti jogviszonyát.
Samu Istvánné 2018. augusztus 7. napján ismételten kérelemmel fordult hivatalunkhoz, a bérleti jogviszony meghosszabbítása céljából.
Indokolásként leírta, hogy 2009. július óta védőnőként dolgozik Gyomaendrődön,
továbbra is védőnőként szeretné Gyomaendrődön a feladatát ellátni, azonban ehhez
szüksége van a bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítására, mivel családjával
saját tulajdonú ingatlannal nem rendelkeznek.
A Városi Egészségügyi Intézmény igazgatója, Dr. Magyar Hajnalka javasolja Samu Istvánné bérleti jogviszonyának meghosszabbítását.
Kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy döntsenek a bérleti jogviszony ismételt meghosszabbításáról a döntési javaslatban foglaltak szerint.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
338/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Samu Istvánné bérlő részére
a Gyomaendrőd, Fő u. 45/1. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyát határozatlan időre, de maximum a Városi Egészségügyi Intézménynél fennálló közalkalmazotti jogviszony időtartamáig meghosszabbítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg felkéri Toldi
Balázs polgármestert az alábbi bérleti szerződés módosítás megkötésére:
Önkormányzati bérlakás bérleti szerződés
20018. évi módosítása
amely létrejött Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
339/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt határozata alapján
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egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., képviseli: Toldi Balázs polgármester) mint bérbeadó, továbbiakban Bérbeadó,
másrészről Samu Istvánné (szn.: Betkó Gyöngyi, szi.: 1971.08.09. szh.: Békéscsaba, an.:
Krasznai Irma) bérlő, továbbiakban Bérlő között az alulírott napon és helyen az alábbi
feltételek szerint:
Előzmények:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 339/2009. (VIII.27.) Gye. Kt. határozatával
úgy döntött, hogy a Gyomaendrőd, Fő út 45/1. szám alatti szolgálati bérlakást Samu
Istvánné részére kiutalja mindaddig még nevezett közalkalmazotti jogviszonya a Városi Egészségügyi Intézménynél fennáll, de maximum 2013. szeptember 1. napjáig. A
bérleti szerződés 2009. szeptember 2-án a VI. 3484-4/2009. ikt. sz. alatt megkötésre
került, majd a bérlő kérelmére a bérleti jogviszony 2018. augusztus 31. napjáig meghosszabbításra került a VI.3354-4/2013. iktatószámú szerződésmódosítással.
Samu Istvánné 2018. augusztus 7. napján ismételten kérte a bérleti jogviszony meghosszabbítását, A Képviselő-testület kérelemnek helyt adott, Samu Istvánné bérlő
részére a Gyomaendrőd, Fő u. 45/1. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyát
határozatlan időre, de maximum a Városi Egészségügyi Intézménynél fennálló közalkalmazotti jogviszony időtartamáig meghosszabbítja, ezért a bérleti szerződés módosítása szükséges:
1./ A bérleti szerződés 2./ pontja az alábbiakban módosul:
Bérbeadó a …/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata alapján Samu Istvánné bérlő részére a Gyomaendrőd, Fő u. 45/1. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyát határozatlan időre, de maximum Samu Istvánné a Városi Egészségügyi Intézménynél
fennálló közalkalmazotti jogviszonyának időtartamáig meghosszabbítja.
A módosítás a bérleti szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.
A felek a szerződést átolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják.
Gyomaendrőd, szeptember 1.
Samu Istvánné
bérlő

Toldi Balázs
polgármester
bérbeadó

Határidő: azonnal
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25. Napirendi pont
Nyilatkozattétel elővásárlási jogra
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, Bíró Tünde, valamint Bíró Csaba Sándor, mint
eladók, és Krucsó Sándor valamint Danek Tímea, mint vevők között adásvételi szerződés jött létre 2018. augusztus hónap 15. napján a gyomaendrődi 16261 hrsz.-ú 1104
m2 alapterületű, 2,88 AK értékű kert művelési ágú és gazdasági épület megnevezésű
zártkerti ingatlanra.
Szerződő felek az ingatlan vételárát az okiratban mindösszesen 10 millió forint öszszegben rögzítették. Ezen belül a kert forgalmi értékét 2 millió forint összegben, míg
a gazdasági épület forgalmi értékét 8 millió forint összegben állapították meg.
Az ingatlan a Torzsási holtág belső partján helyezkedik el. Az ingatlanon lévő szelídgesztenyék Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a fák védelméről, valamint a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról szóló rendelet alapján kiemelt természetvédelmi oltalom alatt állnak. Az ingatlan-nyilvántartásban a védett természeti érték bejegyeztetésre került.
A törvényi szabályozásnak megfelelően az eladók 8 napon belül írásban közölték a
vételi ajánlatot Gyomaendrőd Város Önkormányzatával, mint az elővásárlási jog jogosultjával. Önkormányzatunk, mint az elővásárlási jog jogosultja a közlés kezdő napjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül tehet jognyilatkozatot az adásvételi
szerződésre elfogadására, vagy arra, hogy nem kíván élni az elővásárlási jogával.
Véleményünk szerint az ingatlan értékesítésével az önkormányzatot hátrány nem éri,
ezért javasolt, hogy a képviselő-testület ne éljen az elővásárlási jogával.
Felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak a döntési javaslatnak megfelelően, miszerint az elővásárlási joggal nem kívánnak élni.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
339/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíró
Tünde (5600 Békéscsaba, Nagyrét tanya 3001.) valamint Bíró Csaba
Sándor (5600 Békéscsaba, Nagyrét tanya 001743.) mint eladók, és
Krucsó Sándor (4138 Komádi, Köztársaság útja 22. 1. em. 4. sz.) valamint Danek Tímea (5539 Körösnagyharsány, Petőfi Sándor u. 17. sz.)
mint vevők között a gyomaendrődi 16261 hrsz.-ú 1104 m2 alapterületű, 2,88 AK értékű kert művelési ágú és gazdasági épület megnevezésű zártkerti ingatlanra 2018. augusztus hónap 15. napján létre jött
adásvételi szerződés 1./ pontjában meghatározott elővásárlási jogával
nem kíván élni.
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Határidő: 2018. augusztus 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
26. Napirendi pont
Pályázat Testvérváros Program
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, az Európai Unió Tanácsa 2014. április 14-i
390/2014/EU rendeletével megalkotta a 2014. és 2020. közötti időszakra vonatkozó
„Európa a polgárokért” programot, melynek programtámogatásai között szerepel a
Testvérváros-program is.
A program célja:
- a polgárok uniós szintű demokratikus szerepvállalása és a polgári részvétel ösztönzése az uniós szakpolitikák és döntéshozatali folyamatok jobb megértésének elősegítésével, valamint az interkulturális és önkéntes programokban való részvétel népszerűsítésével
- erősíteni az európai polgárság eszméjét, javítani a polgári és demokratikus részvétel
feltételeit az Európai Unión belül
- ösztönözni a demokratikus döntéshozatalban való részvételt az Európai Uniós szinteken
- támogatni a konkrét részvételt az Európai Unió döntéshozatali folyamataiban.
Önkormányzatunk a 2019. augusztus 20-án az Államalapítás ünnepén szeretne egy
testvérvárosi kórus és néptánc találkozót megszervezni. Emellett, hogy a pályázati
felhívásnak is megfeleljünk, kísérőrendezvényként megvalósulna egy szakmai konferencia is a Szolidaritás és befogadás – felelős európai közösségek címmel. A találkozó
alkalmával négy testvérvárosunk, Nagyenyed, Pilzno, Vrutky és Schöneck küldötteit
látnánk vendégül.
Pozitív elbírálás esetén a négy napos program megszervezésére városunk rendezési
költségként 25.000 euró összeget kaphat.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy támogassák a pályázat benyújtását.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
340/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Európai
Unió Bizottságához a 2019. augusztus 19-22. között megrendezendő
testvérvárosi program lebonyolításának támogatása érdekében.
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A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
27. Napirendi pont
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati komplex energetikai felújítása projekthez
külső lamellás árnyékoló beszerzéséhez bíráló bizottság kijelölése, közbeszerzési
terv módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a folyamatban lévő Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal komplex energetikai felújítása című projekt megvalósításához
szükséges még beszerezni méretre készített külső peremezett lamellás árnyékolót,
melynek beszerzése nem elszámolható a projektből. A beszerzés érdekében közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, mivel a beszerzés a pályázat kivitelezéséhez
kapcsolódik, ezért egybeszámítandó azzal az eljárással, ami korábban a pályázat keretében közbeszerzésként került lebonyolításra. A közbeszerzés lefolytatására abban az
esetben van lehetőség, amennyiben az Irányító Hatóság a benyújtott változás bejelentőt jóváhagyja. A közbeszerzési eljárás várható becsült összege: nettó 4.705.475Ft
A közbeszerzési jogi szakértő és felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztása folyamatban van. A Közbeszerzési Szabályzatunk 4. pontja alapján a projektben eljáró Bíráló Bizottság tagjait szükséges kiválasztani. A bizottság tagjainak javasolt személyek:
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Kocsisné Takács Gabriella pénzügyi vezető
Műszaki szakértelem biztosítására: Jenei Bettina szakmai vezető
Közbeszerzési és jogi szakértelmet pedig a beszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő
fogja ellátni.
A Bíráló Bizottságok létrehozása mellett a közbeszerzési tervet is szükséges módosítani.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás hiányában elsőként a Bíráló Bizottság kijelölésről szóló döntési javaslatról kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
341/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.115-BS1-2016-00017 számú, Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal komplex energetikai felújítása című projekttel kapcsolatban a Bíráló Bizottság tagjait az alábbiak szerint határozza meg:
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Palotai Péter, Dr.
Pécsy Mária, Dr. Zsingor Marianna.
Közbeszerzési és jogi szakértelem: dr. Palotai Péter, dr. Pécsy Mária,
dr. Zsingor Marianna
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Kocsisné Takács Gabriella pénzügyi vezető
Műszaki szakértelem biztosítására: Jenei Bettina szakmai vezető
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a közbeszerzési szakértői feladatokhoz forrás kijelöléséről
szóló 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra, miszerint a legkedvezőbb ajánlatot adó
Justitia Tanácsadó Kft. –vel kerüljön sor a szerződés aláírására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
342/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert hogy Justitia Tanácsadó Kft. (1138 Budapest, Marina Stny.1.) felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval a szerződést aláírja, amihez a szükséges 150.000 Ft forrást a
2018. évi költségvetési rendelet 8. melléklet 89-es sor TOP és egyéb
pályázati saját erő keret terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül a 2018. évi közbeszerzési terv módosításáról
kérte a képviselők döntését.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
343/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 134/2018. (III. 29.) Gye.
Kt. határozattal elfogadott 2018. évi Közbeszerzési Tervet az alábbiak szerint módosítja:
1)
Építési beruházás - Piackorszerűsítés
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
Gyomaendrődön
2. A közbeszerzés tervezett mennyisége
Piac csarnok építés 701,86 m2
3. Eljárás rendje
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Az eljárás megindításának tervezett idő4.
2018. december
pontja
A szerződés teljesítésének várható idő5.
2019. szeptember
pontja
2)
Építési beruházás - Fejlesztés a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi
1. Közbeszerzési eljárás tárgya
Óvoda Csemetekert Óvoda
feladatellátási helyén
2. A közbeszerzés tervezett mennyisége
150 m2-es tornaszoba építése
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
3. Eljárás rendje
4.
5.

Az eljárás megindításának tervezett idő2018. december
pontja
A szerződés teljesítésének várható idő2019. szeptember
pontja

3)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.

Építési beruházás - Fűzfás zugi áteresz
felújítása
1 db áteresz építés
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

Az eljárás megindításának tervezett idő2018. augusztus
pontja
A szerződés teljesítésének várható idő2019. május
pontja

4)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.
3.

A közbeszerzés tervezett mennyisége
Eljárás rendje

Építési beruházás - Belvízrendezés
Gyomaendrődön a Kodály Zoltán - Hídfő utca között
1651 m csapadék csatorna építés
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
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4.
5.

Az eljárás megindításának tervezett idő2018. június
pontja
A szerződés teljesítésének várható idő2019. május
pontja

5)
Építési beruházás - A Gyomaendrődi Kis
Bálint Általános Iskola Fő úti telephelyének komplex energetikai korszerűsítése

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.

Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

Az eljárás megindításának tervezett idő2018. április
pontja
A szerződés teljesítésének várható idő2018. december
pontja

6)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.

Építési beruházás - Endrődi háziorvosi
rendelő energetikai korszerűsítése
Energetikai fejlesztés 358 m2 alapterületen
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

Az eljárás megindításának tervezett idő2018. június
pontja
A szerződés teljesítésének várható idő2019. június
pontja

7)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.

Építési beruházás - Csókási zugi áteresz
felújítása
1 db áteresz
Kbt.
115. § szerinti nyílt eljárás

Az eljárás megindításának tervezett idő2018. december
pontja
A szerződés teljesítésének várható idő2019. június
pontja

8)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

Építési beruházás - Gyomaendrőd
endrődi városrész központjának rehabilitációja

750. oldal

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.

4022 m2 zöldterület megújítás
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

Az eljárás megindításának tervezett idő2018. március
pontja
A szerződés teljesítésének várható idő2018. október
pontja

9)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.

Építési beruházás - Mechanikai földút
stabilizáció Öregszőlőben
19500 m2 földút stabilizálása
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

Az eljárás megindításának tervezett idő2018. június
pontja
A szerződés teljesítésének várható idő2018. november
pontja

10)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.

Építési beruházás - Belterületi utak építése és felújítása
2000 m2 közúti kátyúzás
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

Az eljárás megindításának tervezett idő2018. május
pontja
A szerződés teljesítésének várható idő2018. augusztus
pontja

11)
Árubeszerzés - Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának út és zöldterület
karbantartó eszközbeszerzése
1 db traktor és kiegészítő berendezések
beszerzése

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje
Az eljárás megindításának tervezett idő2018. május
pontja
A szerződés teljesítésének várható idő2018. augusztus
pontja

4.
5.
12)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

Árubeszerzés - Villamosenergia beszerzés 2019.
1.017.000 kWh villamosenergia beszer-

751. oldal

zése
3.
4.
5.

Eljárás rendje
Az eljárás megindításának tervezett idő2018. szeptember
pontja
A szerződés teljesítésének várható idő2019. december
pontja

13)
Szolgáltatás megrendelése - Teljes körű
orvosi ügyelet ellátása
24 hónap

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.
3.

A közbeszerzés tervezett mennyisége
Eljárás rendje
Az eljárás megindításának tervezett idő2018. május
pontja
A szerződés teljesítésének várható idő2020. augusztus
pontja

4.
5.
14)

Szolgáltatás megrendelése - Szúnyoggyérítési szolgáltatások a Körös-völgyi
Konzorcium tagtelepülései részére –
2018.
(Tagtelepülések meghatalmazásával,
tagtelepülések nevében eljáró gesztor
Gyomaendrőd Város Önkormányzata)

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.

Szúnyog gyérítés 932 ha területen
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

Az eljárás megindításának tervezett idő2018. március
pontja
A szerződés teljesítésének várható idő2018. december
pontja

15)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.

Építési beruházás - Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése Gyomaendrődön,
a Kodály Zoltán utca és a Hídfő utca
között
1006 fm kerékpárút építés
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

Az eljárás megindításának tervezett idő2018. szeptember
pontja
A szerződés teljesítésének várható idő- 2019. december

752. oldal

pontja
16)
1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.

Építési beruházás - Út és parkoló építés
Gyomaendrődön 2018.
5+6 férőhelyes parkoló építés és útépítés
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

Az eljárás megindításának tervezett idő2018. augusztus
pontja
A szerződés teljesítésének várható idő2018. november
pontja

17)
1.

2.
3.

Építési beruházás - Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati komplex enerKözbeszerzési eljárás tárgya
getikai felújítása projekthez külső
lamellás árnyékoló beszerzése
3 db 270*130 cm
A közbeszerzés tervezett mennyisége 17 db 300*180 cm
1 db 300*300 cm
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Eljárás rendje

Az eljárás megindításának tervezett
2018. szeptember
időpontja
A szerződés teljesítésének várható idő5.
2018. december
pontja
Határidő: azonnal
4.

28. Napirendi pont
„VP Gyomaendrőd-Öregszőlő külterületi útépítés” tárgyú közbeszerzés többlet
önerő igény
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, önkormányzatunk közbeszerzési eljárást írt ki
„Gyomaendrőd-Öregszőlő külterületi útépítés gép- és eszközbeszerzéssel" című pályázat kivitelezésére.
A pályázatban az alábbi utcák szerepelnek: Páskumi út, Diófa utca, Álmosdomb utca,
Szőlőskert utca, Bacsalaposi út, Polyákhalmi út, Ugari út es a III. kerület. Itt készülnének el szilárd útburkolatok, ami útalapot jelent.
Az ajánlattételi határidő 2018. augusztus 27-én 8:00 óra volt. A kivitelezés összege
bruttó 122.141.676 Ft-ban került rögzítésre.

753. oldal

A határidőig három gazdasági szereplő nyújtott be ajánlatot. A közbeszerzés során
kapott legkedvezőbb ajánlat bruttó összege 126.353.320 Ft, tehát bruttó 4.211.644 Ftal magasabb, mint a rendelkezésre álló összeg.
A 2018. évi költségvetésben a pályázat részére 29.387.000 Ft került elkülönítésre,
azonban a támogatói okiratban csak 28.897.903 Ft önerő került rögzítésre. Így jelenleg a költségvetésben bruttó 3.722.547 Ft-al kevesebb áll rendelkezésre.
Mindezek miatt jelenleg a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság forrás hiány miatt nem tudja eredményesnek nyilvánítani az eljárást és nem
hirdethető nyertes ajánlattevő.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy jelölje ki a forrást a különbözetre, mert így a
Bizottság eredményt tud hirdetni, a kivitelező a munkálatot el tudná kezdeni és még
ebben az évben be tudná fejezni.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket, hogy döntsön a bruttó 3.722.547 Ft
többlet forrás biztosításáról a 2018. évi költségvetés 8. melléklet „TOP és egyéb pályázati saját erő” költségvetési sor terhére.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
344/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „VP
Gyomaendrőd-Öregszőlő külterületi útépítés” projekt megvalósításához bruttó 3.722.547 Ft többlet forrást biztosít a 2018. évi költségvetés 8. melléklet „TOP és egyéb pályázati saját erő” költségvetési sor
terhére.
Határidő: 2018. augusztus 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
29. Napirendi pont
Út és parkoló építési beruházás többlet forrás igénye
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a képviselő-testület a 2018. márciusi testületi
ülésen elfogadta a 2018. évi út és parkoló építési, valamint útfelújítási ütemtervet.
Az 1. körös közbeszerzési eljárásban tett legalacsonyabb ajánlat és a járulékos költségek (tervezési díj+ műszaki ellenőri díj) összege bruttó 40.761.961 Ft.
A Kt. határozat alapján a rendelkezésre álló 50.325.806 Ft-os keretösszegből
9.563.846 Ft áll rendelkezésre a 2. körös közbeszerzéshez. Az út és parkoló építési
munkákhoz tartozó tervdokumentációk elkészülte után több ízben is indikatív ajánlatot kértek be a munkálatok elvégzésére a közbeszerzési eljárás előkészítéséhez, és
754. oldal

sajnos az tapasztalható, hogy a részletesen kidolgozott műszaki tartalom és az építőipar túlterheltsége következtében megnövekedett árak miatt a rendelkezésre álló forrás nem elegendő a 2 út és 2 db parkoló építésére.
Az indikatív ajánlatok alapján a kivitelezés várható bekerülési költsége bruttó
17.080.987 Ft. Ez tartalmazza az Október 6. ltp., és az Orgona utca útépítését, a Kossuth úti Óvoda előtti parkoló építését és a Dr. Pikó Béla utcai orvosi rendelő előtti
parkoló építését. Mivel ez az összeg jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló öszszeget, így a képviselő-testület dönthet úgy, hogy kihúz bizonyos munkákat, vagy
bruttó 8 millió Ft-al megnöveli a rendelkezésre álló összeget. Ez utóbbi esetben kiírható a közbeszerzési eljárás, és ezek a munkák még ebben az évben megvalósíthatók
lennének. Véleménye szerint mindegyik munka elvégzésére szükség lenne, melyek
jövőre sem lennének olcsóbbak, ezért célszerű lenne a hiányzó forrást kijelölni és október hónapban a munkálatokat elvégeztetni.
Betkó József bizottsági elnök javasolta a forrás biztosítását. Pardi László osztályvezető úrtól kérdezte, hogy a bizottsági ülés óta volt-e alkalma megnézni, hogy a Gyepmesteri telep felé vezető út kátyúzása egy befejezett munka vagy megkezdett.
Pardi László osztályvezető válaszolva elmondta, volt kint a helyszínen, megnézte az
utat. Erről még egyeztetni fog a kivitelezővel.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a 8 millió Ft többletforrás kijelöléséről.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
345/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018.
évi út és parkoló építési beruházáshoz többlet 8 millió forintot biztosít. A többletforrást a 2018. évi költségvetésben található 2017. évi
szabad maradvány terhére biztosítja.
Határidő: 2018. augusztus 30.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
30. Napirendi pont
289/2018. (VII.25.) Gye. Kt. határozat módosítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
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Toldi Balázs polgármester a képviselő-testület 2018. július havi ülésen a helyi közösségi közlekedés 2017. évi támogatására benyújtott pályázathoz szükséges nyilatkozat
határozatba foglalásakor adminisztrációs hiba történt, mely helyesbítésére a Magyar
Államkincstár hiánypótlást írt elő.
A határozat 2. pontjában a 15 940 000 Ft összeg helyesen 15 990 000 Ft.
Kérte a képviselő-testületet szavazzon a határozat módosításáról a döntési javaslatban foglaltak szerint.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
346/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 289/2018. (VII.25.) Gye.
Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az
Innovációs és Technológiai Minisztérium 2018. évi a települési önkormányzatok helyi
közösségi közlekedésének támogatása pályázati kiírására. Az önkormányzat kinyilatkozza:
1. a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2018. január 1-től 2018. december 31ig folyamatosan fenntartja.
2. a helyi közlekedés 2017. évi működtetéséhez, valamint fejlesztéséhez 2017.
december 31-i fordulónappal a Mobilbusz Közlekedési Kft. részére 15 990
000,- Ft nettó összegű, saját forrásból származó vissza nem térítendő önkormányzati támogatást számolt el. A helyi közlekedés 2018. évi működtetéséhez,
valamint fejlesztéséhez 2018. július 17-i fordulónappal a Mobilbusz Közlekedési Kft. részére 9 240 000,- Ft nettó összegű, saját forrásból származó vissza nem
térítendő önkormányzati támogatást számolt el.
3. a közszolgáltatási szerződést
Közvetlen odaítélés alapján a Mobilbusz Közlekedési Kft. közszolgáltatóval kötötte meg 2016. április 28-án, mely hatályos 2016. május 1-től
2017. május 31-ig.
o Közvetlen odaítélés alapján a Mobilbusz Közlekedési Kft. közszolgáltatóval kötötte meg 2017. május 17-én, mely hatályos 2017. június 1-től
2017. július 31-ig
o Közszolgáltatási szerződést a 2012. évi XLI. törvény alapján kiírt pályázaton nyertes Mobilbusz Közlekedési Kft. közszolgáltatóval kötötte meg
2017. július 31-én, mely hatályos 2017. augusztus 1-től 2025. július 31ig
o
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o

Közszolgáltatási szerződést a 2012. évi XLI. törvény alapján kiírt pályázaton nyertes Mobilbusz Közlekedési Kft. közszolgáltatóval módosította
2017. december 21-én, mely hatályos 2018. január 1-től 2025. július 31ig

Határidő: azonnal
31. Napirendi pont
Földhasznosítási kötelezettség teljesítésére irányuló megbízási szerződés megkötése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, az önkormányzat 1 évre szóló megbízási szerződést kötött a Magyar Állam 1/1 tulajdonában lévő Gyomaendrőd 01130/11 hrsz-ú,
szántó művelési ágú, 73,20 AK értékű, Gyomaendrőd 01130/11 hrsz-ú, legelő művelési ágú, 2,58 AK értékű földterületekre a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel. A megbízási szerződés 2018. október 15. napján megszűnik. Az önkormányzat ezeket a területeket jelenleg mezőgazdasági közmunkaprogram céljára használja, mely programot
továbbra is folytatni szeretne.
Ahhoz, hogy az önkormányzat ezeken a területeken továbbra is folytatni tudja a gazdálkodást földhasznosítási kötelezettség teljesítésére irányuló megbízási szerződést
kell kötnie az NFA-val. A megbízási szerződés legfeljebb egy évre köthető, azonban
várható, hogy a vagyonkezelési jogviszony létesítéséhez szükséges pályázat az év második felében kiírásra kerül.
Az önkormányzatnak vállalnia kell azt is, hogy az állami földek használatának ellenértékeként 1350,- Ft/AK/év mértékű megbízási díjat az NFA számára megfizet. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2019. évi költségvetési rendelet tervezésekor biztosítja a szükséges forrást 102.303.-Ft összegben.
A Földhasznosítási kötelezettség teljesítésére irányuló megbízási szerződés megkötéséhez képviselő-testületi felhatalmazásra lenne szüksége, ezért kérte az előterjesztett
döntési javaslat elfogadását.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
347/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert, hogy a Magyar Állam 1/1 tulajdonában
lévő Gyomaendrőd 01130/11hrsz-ú, szántó művelési ágú, 73,20 AK
értékű, Gyomaendrőd 01130/11 hrsz-ú, legelő művelési ágú, 2,58 AK
értékű, földterületekre a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel földhasznosítási kötelezettség teljesítésére irányuló megbízási szerződést
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kössön mezőgazdasági közmunkaprogram céljára 2018. október 15.
napjáig, de legfeljebb egy év időtartamra.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a használat ellentételezéseként
1350,- Ft/AK/év megbízási díjat, azaz 102.303.-Ft-ot az NFA számára
megfizet, melynek forrását az Önkormányzat 2019. évi költségvetése
fogja biztosítani.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a földhasznosítási kötelezettség teljesítésére irányuló megbízási szerződés
megkötésére és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
32. Napirendi pont
Bejelentések
Dr. Uhrin Anna jegyző tájékoztatta a Pénzügyi Bizottság tagjait, hogy szeptember 6án 14 órai kezdettel rendkívüli bizottsági ülés lesz.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök felvetette, hogy a Kállai úton lévő játszótérre
szükség lenne egy hulladékgyűjtő kihelyezésére.
Gózan Sándor képviselő jelezte, hogy a Kőrösi Csoma Sándor u. 45-47 sz. alatti ingatlanok előtt lévő csapadékvíz elvezető árokba a gátról az eső belemosta a sarat. Az
árkok kitakarítására gépi erőre lesz szükség. Kérte az illetékesek intézkedését. Hasonló a probléma az Áchim u. 3/2. A. épülete előtt is. Ott is a föld bemosódott a csatornába és elzárta azt. A B. épület előtt lévő vízelvezető árok is el van dugulva, nem folyik el a víz.
Az ott lakók kérését tolmácsolta, miszerint kérnék a házak előtti közterületi út aszfaltozását, ami kb. 90 m2.
Poharelec László képviselő felhívta az illetékesek figyelmét, hogy nagyon nézzék
meg az önkormányzati ingatlanokon illetve közterületen elvégzett munkák minőségét. Nagyon sokszor szakszerűtlen, problémás munkát végeznek a kivitelezők.
Vaszkó Katalin helyi lakos a Vásártéri ltp. –en élők köszönetét tolmácsolta az elvégzett kátyúzási munkák miatt. A 19 és a 21 épület előtt viszont nem lett elvégezve. Bíznak benne, hogy ott is elkészül.
Sokszor hangot adott már annak az észrevételének, hogy nagyon szemetes a város.
Az illetékesek ezt miért nem veszik észre.
A lakosok közül sokan szóvá tették, hogy jó lenne, ha a kerékpárosok a kerékpárúton
közlekednének és nem a gyalogjárdán.
Poharelec László képviselő kijelentette, a közterületen történő szemetelésért 99 %ban a gyomaendrődi lakosok a felelősek.
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Nagyné Perjési
jegyzőkönyv hitelesitő

Betkó József

