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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. október 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Mezőőri járulék szabályozásának felülvizsgálata – 2. forduló
Enyedi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2018. szeptemberi ülésén tárgyalta a mezőőri járulék szabályozásának lehetséges módosítását.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az előterjesztett változatok közül, a következők szerint kívánja módosítani a
mezőőri járulék számításának módját:
- Mezőőri járulék számításának módja: Az egy kötelezetthez tartozó összes járulék-köteles terület kerüljön
összeadásra és ez legyen megszorozva a járulék mértékével.
- Mezőőri járulék mértéke: 600 Ft/ha/év.
- Nem kell megfizetni a mezőőri járulékot, ha az éves összege nem éri el a 600 Ft-ot.
Fentiek szerinti döntés alapján, a közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII. 30.)
önkormányzati rendelet módosításának normaszöveg tervezetét a Képviselő-testület 2018. októberi ülésére kellett
előterjeszteni. A tervezetet az előterjesztés döntési javaslata tartalmazza.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a szerint: „Fizetési kötelezettséget
megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet
megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.” Mivel
a rendelet-módosítás egyes járulék-kötelezetteknél növeli a fizetési kötelezettség terhét, a módosítást legkésőbb
2018. november 30-ig ki kell hirdetni ahhoz, hogy hatályba léphessen 2019. január 1-én.
A szabályozás várható következményei, előzetes hatásvizsgálat:
1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
- Növekedne a mezőőri járulék bevétele, a jelenlegihez képest mintegy 4,5 millió Ft-al, mely az állami támogatással
együtt fedezetet nyújtana a mezei őrszolgálat költségeire annak növekedése esetén is, illetve lehetőséget adna
esetleges kisebb fejlesztésre is.
- Csökkenne a járulék-fizetésre kötelezettek száma. A kis összterülettel rendelkezők – 1 ha alattiak – mentesülnének
a járulékfizetés alól. A nagyobb földhasználók esetében nőne az éves járulékfizetési kötelezettség.
- A legkisebb fizetendő összegről kiküldendő határozat postázási költsége sem haladná meg annak bevételét.
2. Környezeti és egészségügyi következmények: nincsenek.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A kevesebb járulékfizetésre kötelezett miatt csökkennének azok az
adminisztratív terhek, melyek a határozatok előállításával, postázásával kapcsolatosak. Növekednének viszont ezen
terhek a kisebb járulék-köteles területek változásbejelentésének elmaradásából adódó, a nyilvántartás
pontosításához szükséges adatok beszerzése miatt.
4. Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendeletmódosítással teljesülne az a törvényi feltétel, mely szerint az önkormányzati mezei őrszolgálat működési költségeit a központi költségvetés által biztosított hozzájárulás mellett - a földhasználó, ha ez ismeretlen a tulajdonos által
kifizetett mezőőri járulékból kell fedezni. A módosítás elmaradása esetén a jelenlegi szabályozás ezt a feltételt már
nem biztosítaná, a kivetett mezőőri járulék az állami támogatással együtt nem fedezné a mezei őrszolgálat működési
költségét.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A feladatok a jelenlegi
személyi és tárgyi állománnyal megoldhatók. A jelenlegi nyilvántartó programunk alkalmas a módosítás szerinti
járulékszámításra.
A rendelet tervezet indokolása:
1. § - A mezőőri járulék mértékének a meghatározása.
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2. § - A mezőőri járulék számítási módjának a meghatározása.
3. § - A mezőőri járulék megfizetendő legkisebb éves összegének a meghatározása.
4. § - Hatálybaléptető rendelkezés.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"A közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a közterület felügyeletről és a mezei őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII.
30.) önkormányzati rendelet módosítását, az alábbi rendelet-tervezet szerint:
„TERVEZET”
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
………/2018. (……….) önkormányzati rendelete
a közterület felügyeletről és a mezei őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a
mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § A közterület felügyeletről és a mezei őrszolgálatról szóló 25/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Ör.) 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A mezőőri járulék mértéke 600 Ft/hektár/év.”
2. § Az Ör. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A fizetendő éves mezőőri járulékot a (2) bekezdés szerinti valamennyi földrészlet összevont területe után kell
megállapítani.”
3. § Az Ör. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Nem kell megfizetni a mezőőri járulékot, ha az éves összege nem éri el a 600 Ft-ot.”
4. § Ez a rendelet 2019. január 1-én lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2018. november …..
Toldi Balázs
polgármester

dr. Uhrin Anna
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2018. november .....
dr. Uhrin Anna
3

jegyző
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. október 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzatoknak a településkép védelmét a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a
továbbiakban: Tktv.) 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, valamint az Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a településképi
rendelet megalkotásával biztosítja. A településképi rendeletet kidolgozása és elfogadása a Tktv. szabályaival és a
végrehajtására kiadott, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jog intézményekről szóló 314/2012. (Xl.
8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) összhangban történt.
A Tktv. 4. § (1) bekezdése szerint, a településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati
kézikönyv (a továbbiakban: Tak.) készül. A Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése kimondja, hogy a kézikönyv
szemléletformáló célt szolgál, amelyet a települési önkormányzat normatív határozata mellékleteként fogad el. A
Települési Arculati Kézikönyvet a Képviselő-testület 54/2018. (II. 26.) Gye. Kt. határozatával fogadta el.
Ezt követően 2018. május hónapban a döntéshozó bizottságok, mint első fordulós tárgyalás megvitatták a
rendelettervezetet, melyet azon formában nem fogadtak el. A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság 105/2018. (V. 22.) Gye. Kt. Vkm. Biz. határozata alapján átdolgozás szükséges. A Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 147/2018. (V. 23.) Gye. Kt. Pgtek. Biz. határozata alapján
átdolgozása szükséges, oly módon, hogy az egyeztetési eljárások során törekedni kell az ésszerű mértékű
deregulációra, a felvetett észrevételek és jelzések mentén pontosítani kell a normaszöveget, javítani kell a
jogszabály-tervezet belső struktúráját, és meg kell teremteni annak belső logikai egységét is. Az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága 166/2018. (V. 22.) Gye. Kt. Üokke. határozata alapján a
végleges kidolgozáskor törekedni kell az egyszerűsítésre.
Majd ugyancsak 2018. május hónapban Gyomaendrőd Város Képviselő testülete 215/2018. (V. 31.) Gye. Kt.
határozatában döntött, hogy a megalkotásra benyújtott településkép védelmét szabályozó rendeletet-tervezetet
alkalmasnak találja második fordulós tárgyalásra a következő követelmények megvalósítását követően:
a) a szükséges további egyeztetési eljárások során törekedni kell az ésszerű mértékű deregulációra,
b) a bizottsági üléseken felvetett észrevételek és jelzések mentén pontosítani kell a normaszöveget,
c) javítani kell a rendelet-tervezet belső struktúráját,
d) meg kell teremteni a rendelet-tervezet belső logikai egységét és javítani annak koherenciáját és konzisztenciáját.
A szükséges átdolgozását követően a rendelet-tervezet a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett online egyeztető
felületre feltöltésre került véleményezésre az Állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal és egyéb
szervek részére 2018. 09.10.-én. Ahonnan 2018.09.28.-án megérkezett a vélemény, melyet jelen előterjesztéshez
csatolunk. A véleményük alapján szükséges minimális pontosításokat, kiegészítéseket.
Ezt követően kezdődhetett meg a településképi rendelet részletszabályainak végleges változatának kidolgozása,
amelyet most beterjesztek a rendelet elfogadása érdekében.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
17. §
(1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat
elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány
által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a
helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa
meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
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aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai:
A rendelet megalkotása – amellett, hogy teljesíti az önkormányzat törvényben előírt jogalkotási – feltárja a település
meghatározó karakterű területeit és azok sajátosságait a szélesebb társadalmi rétegek számára; a feltárt karakterek,
helyi védettségeknek megfelelő településképi követelmények megfogalmazásával és közzétételével már eleve a
településkép minőségének javulását okozza; a településkép érvényesítési eszközök segítségével pedig lehetővé
teszi az önkormányzat számára az illeszkedni nem kívánó építtetői magatartás visszaszorítását – a település és
meghatározó, valamint védett településrészek karakterének védelmében.
II. gazdasági hatásai:
A rendelet alkotásnak nincsenek közvetlen gazdasági hatásai, közvetett gazdasági hatásokat pedig csak
hosszútávon, és következetes alkalmazással képes kifejteni.
III. költségvetési hatásai:
A rendeletben megállapításra kerülő, a településképi követelmények betartását kikényszerítő jogintézmények
következetes alkalmazásával csekély mértékű bevétel érhető el. A támogatási rendszer beindítása ugyanakkor az
első 5 évben komoly önkormányzati forrást igényel.
IV. környezeti következményei:
Közvetett eredményként hosszabb távon a városban az épített környezet javulása várható: a települési vizuális
környezetet „tisztulása” - a felkutatott meghatározó karakterű településrészek, értékek megerősítése, -őrzése
érdekében kialakított településképi követelményrendszer mentén.
V. egészségi következményei:
A rendelet hatályba lépésének várhatóan nincsenek.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A településképi eljárások adminisztrációja és a településképi bejelentési eljárások tudomásul vétel szerinti
megvalósulásának ellenőrzései újabb feladatokat adhatnak a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal és a
közterületekkel foglalkozó egyéb hivatali szervezetnek, valamint a főépítésznek.
VII. megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A jogalkotásra a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény kötelezi az önkormányzatokat, annak
elmaradása automatikusan mulasztásos törvénysértésre vonatkozó eljárás indítását vonja maga után.
VIII. Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti tárgyi pénzügyi feltételek:
A feltételek rendelkezésre állnak.
Indoklás
1. §: A rendelet alkalmazásában előforduló fogalom meghatározások, amelyek felsőbb jogszabályokban nem
definiáltak.
2. §: Általános illeszkedési szabályok meghatározása, a kedvezőbb és egységesebb városkép kialakításának
érdekében. Itt rögzítjük a városképbe illeszkedő formákat, tetőhajlásszögeket, anyaghasználatot, és egyéb egyedi
korlátozásokat. Az általános illeszkedési szabályoktól el lehet térni a településképi eljárás vagy a településképvédelmi tájékoztatás és kötelező szakmai konzultáció keretében lehet.
3. §: A helyi védelem keletkezésének és megszűnésének szabályait tartalmazza, rögzíti, hogy és miként alakítható ki
új vagy szüntethető meg meglévő helyi területi vagy egyedi védelem, épületekre, beépítésekre, épületrészletekre,
építményekre.
4. §: A védelem tárgyának megjelölési módja, azaz annak a védet épületen való elhelyezésének szükségessége és
annak esetei.
5. §: A helyi védelem alatt álló építmények hasznosításáról, fenntartásáról, átalakításáról, bővítéséről, bontásáról
szóló szabályozások. Bemutatja, hogy és miként kell viszonyulni a helyi védelemmel érintett esetekben a
védelemmel érintett területen vagy építményeken, ha építési-, bontási munkákról van szó.
6. §: Épület felszerelések és egyéb berendezések elhelyezési lehetősége helyi egyedi védelem alatt álló épületeken.
Hasonlóképpen, mint előzőekben, csak itt konkrétan a kiegészítő elemek elhelyezésének lehetőségéről és módjáról
esik szó.
7. §: A helyi védelem alatt álló területek fenntartása és alakítása. Kifejezetten a helyi területi védelem területén
mutatja be az ide vonatkozó elvárásokat és segíti a védelem megőrzését.
8. §: A helyi védelem alatt álló épületek, területekkel kapcsolatos önkormányzati kötelezettséget taglalja.
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9. §: Bemutatja azon területi lehatárolásokat, amelyek kifejezett és kiemelten fontos a városkép szempontjából,
melyek nagyobb figyelmet igényelnek, illetve ezek esetében konkrétabb szabályozás is megfogalmazható.
10. §: A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények
meghatározása. Bemutatja azokat az elvárásokat, amik a városkép egységessége, harmóniája, és egyéb építészeti,
tájjellegű okokból kifejezetten fontosak és szükségesek.
11. §: A településképi szempontból meghatározó területeken lévő építmények anyaghasználati előírásai. Bemutatja
azokat az elvárásokat, amik a városkép egységessége, harmóniája, és egyéb építészeti, tájjellegű okokból
kifejezetten fontosak és szükségesek.
12. §: Tömegformálásra, tetőkre vonatkozó előírások a településképi szempontból meghatározó területeken.
Bemutatja azokat az elvárásokat, amik a városkép egységessége, harmóniája, és egyéb építészeti, tájjellegű
okokból kifejezetten fontosak és szükségesek.
13. §: A homlokzati kialakításra vonatkozó előírások a településképi szempontból meghatározó területeken.
Bemutatja azokat az elvárásokat, amik a városkép egységessége, harmóniája, és egyéb építészeti, tájjellegű
okokból kifejezetten fontosak és szükségesek.
14. §: A településképi szempontból meghatározó területeken lévő közterületekre vonatkozó sajátos előírások.
Bemutatja azokat az elvárásokat, amik a városkép egységessége, harmóniája, és egyéb építészeti, tájjellegű
okokból kifejezetten fontosak és szükségesek.
15. §: Az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése településképi szempontból meghatározó területeken.
Bemutatja azokat az elvárásokat, amik a városkép egységessége, harmóniája, és egyéb építészeti, tájjellegű
okokból kifejezetten fontosak és szükségesek.
16. §: A reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények általános esetekben. Bemutatja azokat az
elvárásokat, amik a városkép egységessége, harmóniája, és egyéb építészeti, tájjellegű okokból kifejezetten
fontosak és szükségesek.
17. §: A reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények helyi védelem alatt álló ingatlanok esetében.
Bemutatja azokat az elvárásokat, amik a védett épületek megjelenésének megőrzéséhez kifejezetten fontosak és
szükségesek.
18. §: A zöldfelületek kialakítására vonatkozó általános előírások, melyek a település karakterét jelentősen
meghatározzák.
19. §: A gépkocsi várakozóhelyek, parkolók zöldfelületének kialakítására vonatkozó előírások. Kifejezetten fontos,
hogy a szükséges jármú forgalmi létesítmények is odafigyeléssel készüljenek a településképre és a zöldfelületek
megtartására, vagy létrehozására.
20. §: Településkép-védelmi tájékoztatás és kötelező szakmai konzultáció általános szabályai. A véleményezési
eljárás vagy csak egyszerűen egy mondhatni főépítészi hivatalos vélemény rögzítésére szolgál, illetve az egyszerű
bejelentéssel készülő hatósági eljárást nélkülöző lakóépületek építése esetében is legyen egy szakmai kontrol.
21. §: A településképi véleményezéshez kötött területek meghatározása. Ahogy korábban, bár eltérő területen
mutatja, be hol kell beszerezni a polgármester által kiadott településképi véleményt, melyet a főépítész készít elő.
22. §: A településképi véleményezéshez kötött tevékenységek meghatározása. Ahogy korábban, bár eltérő
esetekben mutatja, be hol kell beszerezni a polgármester által kiadott településképi véleményt, melyet a főépítész
készít elő.
23. §: A véleményezési eljárás lefolytatásának módjára vonatkozóan ad tájékoztatást.
24. §: A benyújtandó építészeti-műszaki tervdokumentációhoz nem kell mellékelni azokat a munkarészeket, amelyek
a Főépítésszel történő előzetes egyeztetés és az általa kiadott igazolás alapján a településképi vélemény
kialakításához nem szükségesek.
25. §: A településképi véleményezés folyamatát mutatja be, azaz lajstromba veszi azt a szempontrendszert, ami
alapján kialakul a főépítész építészeti-műszaki véleménye.
26. §: Meghatározó területen végzett építési tevékenységek, amelyekhez településképi bejelentés szükséges.
27. §: Építési tevékenységek meghatározása, amelyekhez településképi bejelentés szükséges.
28. §: Egyéb tevékenységek meghatározása, amelyeknél településképi bejelentés szükséges.
29. §: A településképi bejelentési eljárással érintett területek kerülnek meghatározásra.
30. §: A településképi bejelentési eljárás benyújtásának szabályai, azaz milyen módon és hova kell benyújtani a
kérelmet, illetve listázza, milyen szempontok alapján kell véleményezni.
31. §: Amennyiben a bejelentéssel végezhető tevékenység bejelentése megfelel az előírásoknak, az itt felsorolt
döntések hozhatóak meg, valamint rögzíti, milyen esetekben mennyi ideig adja meg a bejelentés alapjául szolgáló
hozzájárulást, esetleg az meddig tartható fent.
32. §: Településképi kötelezés szabályainak és lehetőségeinek ismertetése, hol és milyen esetekben van lehetősége
az önkormányzatnak kötelezni a tulajdonost, ha a településképet a tulajdona a rendelet figyelembevételével rontja,
sérti, vagy „csak” nem tartotta be e rendelet előírásait.
33. §: Településképi bírság szabályainak ismertetése. A bírság kiszabásának módját, annak összegtételeit
tartalmazza. Az összegek nem konkrétak, így bemutatásra kerül, a díjtétel meghatározásánál miket kell figyelembe
venni.
34. §: A helyi építészeti értékek fenntartására érdekében az Önkormányzat ösztönző rendszert vezet be, amely az
Örökségvédelmi Alapból vissza nem térintendő támogatást nyújthat. Erre pályázni kell, ezt pedig a képviselő testület
dönti el, ahogy a támogatás mértékének összegét is.
35. §: Záró rendelkezések, melyek a hatálybalépést rögzíti, illetve tartalmazza, hogy e rendelet milyen más
rendeletet, vagy rendeletrészt helyez hatályon kívül.
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Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet alkotása II. forduló "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Településrendezés
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a beterjesztett
rendelet megalkotását a tervezetben foglalt szabályozási tartalommal:
…/… (… …) önkormányzati rendelet
a településkép védelméről
(TERVEZET)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2.
§ (2) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró kulturális örökség védelméért felelős, Miniszterelnökséget vezető miniszter, az
állami főépítész hatáskörében eljáró Békés Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, továbbá Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés
helyi szabályairól szóló 21/2017. (IX. 1.) önkormányzati rendeletben nevesített Partnerek véleményének kikérésével
a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. § E rendelet alkalmazásában:
1. Címtábla, cégtábla: intézményeknek, vállalkozásoknak, magánszemélyeknek elsősorban a nevét, elnevezését,
címét, kisebb részben az egyéb adatait, elsősorban a tevékenységi körére utaló adatot feltüntető tábla.
2. Csoportos reklámhordozó: több, akár eltérő célú reklám elhelyezésére szolgáló reklámhordozó, amelynek
létesítése a reklámtartó berendezésre is kiterjedő településképi véleményezési vagy bejelentési eljárásban hozott
határozat alapján történik.
3. Fényreklám, LED-fal: tartószerkezeten elhelyezett fénycsőreklám vagy futófény, mely állandó vagy váltakozó
fénykibocsátású, és reklámszöveget, üzletnevet, tevékenységet, vagy árut nevez, jelenít meg, LED-fal esetében
mozgó képi formában.
4. Helyi egyedi védelem: egy ingatlanon lévő, védetté nyilvánított építményekre vagy építményrészekre kiterjedő
védelem. A helyi egyedi védelem lehet az építmény teljes tömegére kiterjedő vagy az építmény valamely - a
védelem kimondásakor megállapított - részértékére vonatkozó is.
5. Helyi oltalom alatt álló természeti terület: helyi jelentőségű természetvédelmi terület és helyi jelentőségű
természetvédelmi érték területe.
6. Hirdetési célú berendezés: minden olyan hordozó eszköz, fixen rögzített, mozgatható vagy mozgó, képi, illetve
hang effektusok megjelenítésére, valamint nagyobb részben hirdetés és reklám elhelyezésére alkalmas berendezés,
a kialakításától, anyagától, méretétől, illetve elhelyezése módjától függetlenül.
7. Hirdetmény: minden olyan közérdekű tájékoztatás, információ, amely kereskedelmi, fogyasztási tevékenységgel
sem közvetlenül, sem közvetve nem hozható összefüggésbe, a lakosság részére közérdekű információt közvetít.
8. Információs vagy más célú berendezés: önkormányzati hirdetőtábla, faliújság, információs vitrin, útbaigazító tábla,
hirdetmény, közérdekű molinó, továbbá tulajdonos személyétől függetlenül minden olyan berendezés, amely
kialakításától, anyagától, méretétől, továbbá elhelyezése módjától függetlenül információk megjelenítésére is
szolgál.
9. Országos oltalom alatt álló természeti terület: tájképvédelmi terület övezete, NATURA 2000 területek, országos
ökológiai hálózat folyosó, ex lege védelem alatt álló kunhalom.
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II. Fejezet
Általános illeszkedési szabályok
2. § (1) A városkép kedvezőbb alakítása, a kialakult beépítéshez illeszkedés érdekében a város már részben vagy
teljesen beépült területein a (2) - (17) bekezdésekben foglalt előírásokat kell alkalmazni.
(2) A városképi illeszkedés érdekében új épület építése, vagy meglévő épület átalakítása, bővítése esetén a kialakult
településszerkezetet, Gyomaendrődre jellemző építészeti karaktert sértő építészeti megoldás nem megengedett.
(3) Az illeszkedésnél vizsgálni kell a következő építészeti elemeket:
a) a tetőidom formáját, a tető hajlásszögét,
b) a tetőfelépítmények jellegét, arányát,
c) a homlokzatok építészeti kialakítását,
d) a tömegképzés jellegét,
e) a nyílások arányrendszerét, a teljes homlokzatfelülethez való viszonyát, horizontális vagy vertikális jellegét,
f) az utcai kerítések és ezek nyílásainak jellegét.
(4) Azokon a lakó-, vegyes-, üdülő-, zöld-, erdőterületeken, valamint mezőgazdasági, vízgazdálkodási,
természetközeli területeken, ahol az előírt építménymagasság kisebb, mint 12 méter, csak magastető létesíthető.
(5) Az épületek homlokzatmagassága igazodjék a szomszéd telkeken álló épületek homlokzatmagasságához úgy,
hogy ne legyen magasabb vagy alacsonyabb az utca jellemző házainak és a két-két mellette álló épület kiátlagolt
utcai homlokzat- és gerincmagasságánál. Az így meghatározott átlagmagasságoktól az eltérés ±1,00 méter lehet.
(6) A telek közterület felé eső részére a megvalósítani kívánt épület egyik fő, domináns funkciójú épületrészének kell
esnie, kivétel lakóterületeken lakásonként egy gépjármű elhelyezéséhez szükséges gépkocsitároló, oly módon, hogy
a gépkocsitároló a homlokzat legfeljebb 50 %-át jelentheti.
(7) A gazdasági-, kereskedelmi-, szolgáltató területeken legfeljebb 5000 m2 , a mezőgazdasági övezetekben
legfeljebb 2000 m2 alapterületű építményeket lehet elhelyezni.
(8) A lakó-, vegyes-, üdülő-, valamint különleges területeken álló épületek színezésénél vagy azok átszínezésénél
pasztellszíneket szabad használni. Nem színezhető élénk és sötét kékre, pirosra, feketére, sárgára lilára vagy
rózsaszínre az új vagy a felújításra kerülő épület homlokzata. Az építmények színezésénél a föld és a kőszínű
színeket kell előnyben részesíteni. Egyes épületek szerkezeti egységét vagy tömegét szabad külön színnel
megkülönböztetni. Véletlenszerűen felhordott színváltások nem használhatók.
(9) Társasházak, többlakásos házak, sorházak, egyéb csoportosházak, egylakásos családi házak felújítása,
korszerűsítése esetén:
a) Homlokzati hőszigetelést csak az egész épületre teljes felületére vagy csak egy összetartozó homlokzatra
egyszerre szabad elhelyezni, azonos anyagból és azonos vastagságban, a homlokzati díszítések megtartásával,
vagy újbóli megépítésével.
b) A homlokzati nyílászárók cseréje esetén az épület homlokzatán alkalmazott nyílászárók jellemző formájától,
osztásától és színétől eltérni nem lehet, kivéve, ha a homlokzaton egyidejűleg a többi hasonló nyílászáró is cserére
kerül,
c) homlokzati nyílászáró, biztonsági rács, zsalugáter, árnyékoló, korlát cseréje vagy ezek felújítása során – a teljes
homlokzatra kiterjedő felújítás kivételével – az épületen már meglévő szín- és anyaghasználattól eltérni nem lehet,
d) épületen új rácsozat vagy betörésvédelmet szolgáló berendezés akkor helyezhető el, ha az nem tér el az épület
architektúrájától, nem változtatja meg annak tagozódásait, nem eredményezi a meglévő díszítőelemek
roncsolódását, és az épület burkolataihoz és színezéséhez illeszkedik.
e) Klímaberendezés kültéri egységét a közterület felé eső homlokzaton és közterületről láthatóan úgy szabad
elhelyezni, hogy az beleilleszkedjék az épület szerkezeti és a homlokzati tagozódásaiba, a többlakásos házak
esetében a lakások klíma egységei egy jól elrendezett geometriai rendben mutatkozzanak meg a külső szemlélők
számára.
(10) Új, átalakításra vagy bővítésre kerülő épület akkor illeszkedik a településképbe, ha az alábbi feltételek
együttesen teljesülnek:
a) a településrész karakterét megtartja,
b) az épülettömeg nagysága, tagolása,
c) az anyaghasználat, a színezés, a homlokzatképzés és tagolás,
d) a tetőfelületek tagoltsága, hajlása és anyaghasználata,
e) a homlokzati nyílászárók arányai, osztása és nagysága,
f) a közterületről látható egyéb építmények kialakítása, anyaghasználata és színezése
g) a környezethez, a településrész karakteréhez és az épület rendeltetéséhez illeszkedő.
(11) Új kialakítású út esetén az utak szintje nem lehet magasabb a járdák szintjénél. Amennyiben már meglévő
műszaki okokból az utat magasabbra kell építeni, mint a járda szintjét, ott a csapadékvíz-elvezetést és a
tereprendezést összehangolva úgy kell az utcaterületet rendezni, hogy a telkekhez, az épületekhez csapadék ne
jusson.
(12) Ha az utcában nyílt árok kerül kialakításra, azt úgy kell megépíteni, hogy az tisztán tartható legyen és a benne
növő fű levágását ne akadályozza. Ha az műszakilag nem lehetséges, mert nem fér el úgy zárt rendszerű
csapadékvíz elvezető árkokat kell létesíteni.
(13) Egy telektömb körül egyféle minőségű járda építhető. A járdák magassági elrendezése utcasaroktól-utcasarokig
folyamatos kialakítású, nagyobb szintkülönbség nélküli, hirtelen emelkedésektől mentes és egyenletes szélességű
lehet. Amennyiben csak egy-egy telek előtt akarnak új járdát építeni, azt a telektömb környező járdáihoz igazodva,
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vagy egységes, új irányzatot meghatározva kell elkészíteni.
(14) A légkábeleket egy oszlopsorra felfeszítve szabad csak vezetni. A használaton kívüli légkábeleket és azok
oszlopsorait az engedélyesnek el kell bontani a szolgáltatás megszűnése után 1 hónapon belül. A már meglévő
oszlopsor tulajdonosa semmilyen módon nem akadályozhatja a mástulajdonú légvezeték felhelyezését. Ha az újabb
légvezeték nem fér el a régi oszlopsoron, akkor közösen kell építeni egy olyan oszlopsort, amelyre később is el lehet
helyezni légvezetékeket.
(15) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények,
műtárgyak elhelyezésére elsősorban a közlekedési és közmű területek, valamint a mezőgazdasági területek
alkalmasak
(16) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények,
műtárgyak elhelyezésére nem alkalmas a műemléki környezet területe, a helyi területi védelem alatt álló terület és a
helyi vagy országos oltalom alatt álló természeti terület.
(17) Az általános illeszkedési szabályoktól eltérni csak a településképi eljárás vagy a településkép-védelmi
tájékoztatás és kötelező szakmai konzultáció keretében lehet.
III. Fejezet
A helyi védelem
1. A helyi védelem keletkezése és megszűnése
3. § (1) A települési önkormányzat értékvizsgálat alapján a helyi településtörténeti, építészeti, néprajzi,
termeléstörténeti vagy régészeti értékek megóvása és a városkép esztétikus és szakszerű alakítása érdekében helyi
egyedi vagy helyi területi védelmet rendelhet el építményekre vagy területekre vonatkozóan.
(2) A helyi egyedi védelem az 1. mellékletben felsorolt építményekre vagy építményrészekre vonatkozik.
(3) A helyi területi védelem a 2. mellékletben meghatározott területre vonatkozik.
(4) Védetté nyilvánításról a Képviselő-testület dönt.
(5) A védelem tárgyát az 1. melléklet jegyzékébe kell venni és a védelem tárgyáról törzslapot kell készíteni, amely
tartalmazza az építményre, területre vonatkozó adatokat, a védetté nyilvánítás rövid indoklását, a védelem tárgyának
történeti leírását és értékleírását, valamint fotódokumentációját.
(6) A védett építmény teljes műszaki vagy erkölcsi avultsága esetén a Képviselő-testület dönt a védettség
megszűnéséről és a védelem megszüntetéséről.
(7) A védelem megszűnik, ha
a) a helyi védett érték megsemmisül.
b) a helyi védett érték műemléki védettséget kap, vagy
c) ha a képviselő-testület a helyi védelmet megszünteti.
(8) Védetté nyilvánítást vagy annak megszüntetését a polgármesternél kell írásbeli indokolással indítványozni.
(9) Amennyiben a javaslat védetté nyilvánításra vonatkozik, akkor tartalmaznia kell az építményre, területre
vonatkozó adatokat, rövid indoklást, történeti leírást és értékleírást.
(10) Amennyiben a javaslat védetté nyilvánítás megszüntetésére vonatkozik, akkor tartalmaznia kell a védelem
megszüntetésének indoklását, az építmény értékleltárát és az elbontásra kerülő értékek további hasznosításának
tervét, az épület és telek felmérési- és fotódokumentációját.
(11) Azoknak a magántulajdonban lévő és helyi védelem alatt álló építmények védelme nem szüntethető meg a
támogatás kifizetésétől számított 5 éven belül, amelyek felújításához Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat) a helyi építészeti értékek fenntartási támogatása céljából kiírt pályázaton vissza nem
térítendő támogatást nyújtott.
(12) A védetté nyilvánításról és a védelem megszüntetéséről értesíteni kell:
a) az ingatlan tulajdonosát, kezelőjét, használóját,
b) a védetté nyilvánításra vagy védelem megszüntetésre javaslattevőt.
(13) A helyi egyedi védelem elrendelését és megszüntetését a földhivatali nyilvántartásba be kell jegyeztetni.
(14) Területi védelem esetén a helyben szokásos módon közszemlére tétellel, a városi honlapon vagy a sajtó útján is
közölhető az érdekeltekkel a védetté nyilvánítás.
2. A védelem tárgyának megjelölése
4. § (1) A védett épületet, ha a védelem az épület egészére terjed ki, táblával meg kell jelölni.
(2) A táblák elkészíttetéséről és elhelyezéséről az Önkormányzat gondoskodik, a fenntartás a tulajdonos feladata.
3. A helyi védelem alatt álló építmények hasznosítása, fenntartása, átalakítása, bővítése, bontása
5. § (1) A védett épületek belső korszerűsítését, átalakítását, bővítését a védettség nem akadályozza. Az építmény
fennmaradása érdekében elő kell segíteni a méltó, mai igényeknek megfelelő használatot.
(2) A tulajdonos a védelem követelményeinek szem előtt tartásával köteles az építmény jó karban tartásáról
gondoskodni, és az építmény állapotát, állékonyságát a jogszabályokban meghatározott módon és időszakonként
felülvizsgálni.
(3) A helyi védettség alá tartozó épület, terület, építészeti értékének megőrzése, állagának védelme a terület
tulajdonosának kötelessége. A megőrzéshez az Önkormányzat szakmai segítséget nyújt.
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(4) A védett épületeket hagyományos építészeti tömegükkel, homlokzat architektúrájukkal, tetőformájukkal,
kéményeikkel, amennyiben van ilyen az eredetivel azonos kialakítású redőnyszerkezetekkel kell megtartani.
(5) A védett homlokzatokon meg kell őrizni és felújítás esetén helyre kell állítani a homlokzati nyílásrendszert, a
nyílások osztását, a homlokzati tagozatokat és az anyaghasználatot. Utólagos hőszigetelés akkor megengedett, ha
az a homlokzati architektúra megváltoztatása nélkül megvalósítható.
(6) A védett épületeket úgy lehet bővíteni, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati kialakítása, utcaképben
betöltött szerepe ne változzon, és a tervezett bővítés a védett épület formálásával, szerkezetével,
anyaghasználatával összhangban legyen.
(7) Ha a védelem csak az épület valamely részére terjed ki, az épület felújítása, bővítése esetén ezeket az értékeket
meg kell őrizni.
(8) A belső átalakításokat az eredeti szerkezet lehető legnagyobb mértékű megőrzésével kell megoldani.
(9) Védett épület átalakításának, bővítésének, helyreállításának vagy korszerűsítésének tervezésekor az épület
eredeti vagy közbenső állapotát fel kell kutatni, és dokumentálni kell azokat az értékeket, amelyek alapján a helyi
egyedi védelem el lett rendelve. Az új és felújításra kerülő épületrészeknek ezekhez az értékekhez igazodni kell.
(10) A védett épületek nem bonthatóak el csak a védettség megszüntetése után. Ilyen esetben a 3. § (10) bekezdés
szerinti értékleltárt el kell készíteni, az abban szereplő elbontásra kerülő értékek további hasznosításának terve
alapján az értékes részeket lehetőleg más épületbe vissza kell építeni.
(11) Amennyiben a védett értéket csak az épület tömege képezi, úgy az a bontás után a meglévővel azonos vagy
ahhoz hasonló párkány- és gerincmagasságú, tetőhajlásszögű új épülettel pótolható.
4. Épületfelszerelések és egyéb berendezések elhelyezése helyi egyedi védelem alatt álló épületeken
6. § (1) Helyi egyedi védelem alatt álló értéket magában foglaló ingatlanon közterületről látható módon semmilyen
vezeték, gépészeti és elektromos berendezés nem szerelhető fel.
(2) Az árnyékolókra reklámok nem kerülhetnek.
(3) Napelemet, napkollektort helyi egyedi védelem alatt álló építmények felületén úgy kell elhelyezni, hogy
a) az elemek és szerkezetek egységes geometriai és építészeti rendben, szabályos alakzatban, ritmusosan
helyezkedjenek el,
b) a berendezés csak a tető síkjával párhuzamos legyen,
c) a berendezés lehetőleg a közterületről nem látszó felületre kerüljön, amennyiben az nem északra, illetve attól
legfeljebb 90°-kal eltérő égtájra tájolt.
5. A helyi védelem alatt álló területek fenntartása és alakítása
7. § (1) A helyi védelem alatt álló területen meg kell őrizni a település jellegzetes szerkezetét, telekrendszerét, utcavonalvezetését, telekalakítás csak ezekkel összhangban engedélyezhető.
(2) A védett területen lévő építményeket egymással összehangoltan, a jellegzetes városkép egységes megjelenését
biztosító módon kell fenntartani vagy kialakítani, ennek érdekében
a) az új épületek és a meglévő épületek bővítményei igazodjanak a telektömbben és a szomszédos ingatlanokon
álló épületek jellegéhez,
b) az új épületek tömege, tömegtagolása igazodjék a területen szokásos és építészeti karaktert meghatározó
épületek tömegéhez, tagolásához,
c) az épületek tetőhajlása, tetőtagolása és a tetőhéjazat a tömb és a helyi védelem alatt álló terület jellegét
meghatározó tetőképzések mintájára, azokhoz igazodva készüljön,
d) a homlokzati részletképzés tartózkodjék mind a túltagolt, mind a tagolatlan, mind a túldíszített, mind a sivár
kiképzéstől.
(3) Különös gondot kell fordítani a védett területeken a településrészre jellemző hagyományos kerítés- és
kapuformák, jellegzetes melléképületek, építmények megtartására és továbbfejlesztésére.
6. A helyi védelem alatt álló épületek, területek folyamatos figyelése
8. § (1) Az Önkormányzat folyamatosan, de legalább évente ellenőrzi a védett épületek és területek állapotát.
(2) Az éves ellenőrzés tapasztalatait a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: önkormányzati
hivatal) felvezeti az épület, építmény törzslapjára.
IV. Fejezet
Településképi követelmények
7. Településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása
9. § Településképi szempontból meghatározó területek:
a) a műemléki környezet területei,
b) az 1. mellékletben meghatározott helyi védelem alá tartozó területek,
c) a 2. mellékletben meghatározott természeti területek és az azokkal határos telkek,
d) a gyomai történeti városközpont 3. mellékletben lehatárolt területe
e) az endrődi történeti városközpont 3. mellékletben lehatárolt területe
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f) a Városháza környékének 3. mellékletben lehatárolt területe
g) az országos közutak, az OTÉK 26. § alapján helyi gyűjtő utak, bel- és külterületi szakaszai, illetve az útterület
telekhatáraitól mért 50 m-es terület.
8. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi és egyedi építészeti
követelmények
10. § (1) A településképi szempontból meghatározó területeken
a) az új épületek, illetve a meglévő épületek bővítményei illeszkedjenek a városrész építészeti karakteréhez, a
szomszédos épületek tömeg és homlokzatkialakításához,
b) az épületek tömeg- és a homlokzatképzése a környezetükben lévő épületekéhez arányos és arányosan tagolt
legyen.
c) a területen magas színvonalú építészeti megoldásokat kell alkalmazni, óvni és fejleszteni kell az épített és
természeti környezet harmóniáját, valamint a lakókörnyezet minőségét.
(2) Meglévő épületek közterületről látható homlokzatain gépészeti berendezés, ablakklíma berendezés és
klímaberendezések kültéri egysége csak az épület részeként, az épület megjelenéséhez illeszkedve, illetve takartan
helyezhető el. A kondenzvíz elvezetéséről megfelelően gondoskodni kell, az közterületre vagy szomszéd telekre
nem folyhat át. A berendezés elhelyezésekor a zaj- es rezgési határértékek betartandók. Új épület létesítésekor a
klímaberendezések elhelyezését előre meg kell tervezni.
(3) A telek utcavonali telekhatárán kerítést létesíteni csak az alábbi feltételekkel lehet:
a) az utcavonalon létesülő kerítés magassága legfeljebb 2,0 m, a legfeljebb 0,5 m tömör lábazat felett áttört,
átlátható felületű lehet, a 3. melléklet szerinti területeken
b) a településképi szempontból meghatározó területeken elsősorban hagyományos építőanyagokból készülő kerítés
létesíthető. Nem alkalmazható tömör fém táblás kerítés.
9. A településképi szempontból meghatározó területeken lévő építmények anyaghasználati előírásai
11. § (1) Az 1945 előtt létesült épületek esetében az eredeti anyaggal és formával megegyező, illetve annak
látványához legjobban hasonlító tetőhéjalás alkalmazandó. Átalakítás esetén – ha azt a műszaki állapot és
megoldás megengedi – az eredeti héjazati anyagokat kell (újra) felhasználni. Egyben látszó tetőfelületeken eltérő
megjelenésű héjazati anyag nem alkalmazható. Új épületeknél a magastető fedési anyaga természetes anyagú
pikkelyes fedés, kiegészítő felületeken cink, réz, üveg vagy hasonló esztétikai értékű fedőanyag lehet, nem
alkalmazható a terület karakterétől, hagyományaitól idegen héjazati anyag.
(2) A településképi szempontból meghatározó területek városképi jelentőségének és helyi karakterének megőrzése,
a városkép védelme érdekében a környezettől idegen anyaghasználati megoldások nem alkalmazhatók. A
homlokzatok kialakításakor előnyben kell részesíteni a hagyományosan alkalmazott anyagok, illetve homlokzati
felületek kialakítását.
(3) Helyi védelem alatt álló építményeken a közterületről látható homlokzaton a nyílászárók cseréje esetén csak az
eredetinek megfelelő osztásrendű és színű nyílászáró építhető vissza. Az építmények közterületről látható
nyílászáróinak üvegfelületeit a környezetet zavaróan tükröző fényvisszaverő anyagból kialakítani, vagy ilyen fóliával
ellátni nem szabad.
10. Tömegformálásra, tetőkre vonatkozó előírások a településképi szempontból meghatározó területeken
12. § (1) Új építmény elhelyezése vagy meglévő épület tömegének, látványának megváltoztatása esetén biztosítani
kell a környezethez és a környező épületekhez történő illeszkedést. A városképi illeszkedés szempontjából a
homlokzatmagassági, párkánymagassági, gerincmagassági értékek és az építészeti minőség a meghatározók.
(2) A tetők tömegének kialakításakor egyszerű és hagyományos formá(ka)t kell alkalmazni és a tetőfelületek
homogén egységét megőrizni. A tetőzeten lévő kiugrások és bevágások felületi aránya nem haladhatja meg a tető
felületének felét. A közterületről látható homlokzaton és a tetőzeten megjelenő több sorban elhelyezett tetőablak
nem alkalmazható.
(3) Zártsorú beépítésnél az eltérő traktusmélységű magastetős épületek gerincmagasságát össze kell hangolni és a
magasságkülönbség legfeljebb 1,00 méter lehet.
11. A homlokzati kialakításra vonatkozó előírások a településképi szempontból meghatározó területeken
13. § (1) A homlokzatok, illetve épület, építmény látványának egységes megjelenése érdekében meglévő épület,
illetve építmény átalakítása, vagy akár részleges felújítása esetén a homlokzati nyílászárókat a homlokzat
rendjében, a funkciónak, illetve a helyzetnek megfelelő azonos mértékben, osztással és anyaggal kell kialakítani.
(2) A földszinti portálokat az épület meghatározott karakterét és anyaghasználatát figyelembe véve kell kialakítani és
fenntartani.
12. A településképi szempontból meghatározó területeken lévő közterületekre vonatkozó sajátos előírások
14. § (1) A közterületeket csak a konkrét használat érdekében legszükségesebb nagyságú burkolt felületekkel
szabad ellátni. A burkolatlan felületeket – ahol ezt műszaki okok nem akadályozzák – fenntartható zöldfelülettel kell
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kialakítani.
(2) A közterületek burkolatát – a kialakult, meglévő anyaghasználathoz igazodóan – a fenntarthatóság és
karbantarthatóság érvényesítésével, a káros környezeti hatásokat mérséklő megoldással kell kialakítani.
(3) Mobil árusítóhely (méretének, megjelenésének és színvonalának igazodnia kell a telepítés helyéhez.
(4) A kitelepülés, mobil árusítóhely nem károsíthatja a zöldfelületet, a fasorok egyedeit és nem korlátozhatja a
zöldfelületek használatát.
(5) A teraszok, kitelepülések, mobil árusítóhelyek a környezetüket káros kibocsátásokkal nem szennyezhetik,
gépészeti berendezéseik, vezetékeik takartan, balesetveszélyt nem okozva alakítandók ki.
(6) A területen a közmű-, távközlési és adatátviteli hálózatok felújítása vagy telepítése esetén az ott található,
meglévő, használaton kívüli légvezetéket el kell távolítani. Új vezeték kiépítése csak földkábellel történhet.
13. Az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése településképi szempontból meghatározó
területeken
15. § (1) Új transzformátorok helyét a beépítéssel összehangoltan a környezetbe illesztve kell kijelölni.
(2) Az épületek és intézmények homlokzatára szerelt kapcsolószekrények és – dobozok helyét és színét, az épület
stílusához, a homlokzat színéhez igazodva kell kiválasztani. A berendezéseket lehetőleg az épületek alárendelt
homlokzatára vagy a kerítésbe kell beépíteni a közmű üzemeltetők előírásait is figyelembe véve.
(3) Gázkészülék égéstermékének utcai homlokzatra történő kivezetése csak meglévő épületnél és csak műszaki
szükségességből, a homlokzatképzéssel megfelelően összehangolt műszaki megoldással, takartan engedhető meg,
amennyiben az épület oldal- vagy hátsókertre néző homlokzatán nem helyezhető el.
(4) Égéstermék elvezetésére utcai homlokzaton szerelt kémény csak takartan, a homlokzathoz illeszkedő burkolattal
építhető.
(5) Napelemet, napkollektort az építmények felületén úgy kell elhelyezni, hogy
a) az elemek és szerkezetek egységes geometriai és építészeti rendben, szabályos alakzatban, ritmusosan
helyezkedjenek el,
b) és illeszkedjen a tetőfelület alakzatához és a tetőfelépítményekhez.
(6) A háztartási méretű, talajra telepített, szélenergia hasznosításra szolgáló létesítmények – az egyéb előírások
betartása mellett – lakó és üdülő építési övezetek területén az építési helyen belül vagy a hátsókertben, a
telekhatároktól a rotor magasság értékének legalább 1,5-szeres távolságára telepíthetőek. Háztartási méretűnél
nagyobb, szélenergia hasznosítására szolgáló létesítmények - az egyéb előírások betartása mellett - az országos főés mellékutak tengelyétől legalább 100 m-re helyezkedjenek el.
V. Fejezet
Reklámok elhelyezése
14. A reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények
16. § (1) Bármely hirdetési célú berendezés és annak tartóberendezése csak a településképbe illeszkedően és csak
úgy helyezhető el, hogy az a közterületek és az ingatlanok rendeltetésszerű használatát ne akadályozza.
(2) Hirdetési célú berendezésen nem alkalmazható
a) jogszabályban más célra fenntartott formai vagy tartalmi megoldás,
b) a közlekedés biztonságát, vagy más építmény, telek használatát zavaró lámpa.
(2) Hirdetési célú, villogó, káprázást okozó fény, futófény, fényvisszaverő felület, fényreklám, LED- fal csak 6-22
óráig üzemelhet, ettől eltérni csak a településképi bejelentési eljárásban kiadott határozat eltérő rendelkezései
alapján lehet.
(3) Hangos reklám hirdetési célú berendezéshez kapcsolódóan nem alkalmazható, kivéve az ilyen célra közterület
használati engedéllyel rendelkező járműveket.
(4) A 4. mellékletben meghatározott közművelődési intézmények közművelődési célú hirdetőoszlop használatára
jogosultak, amelyeknek létesítését településképi bejelentési eljárásban kezdeményezhetik.
(5) A hirdető-berendezés kihelyezésével kapcsolatos kérelemhez mellékelni kell:
a) a pontos, méretarányos helyszínrajzot és műszaki tervet, színes nézeti rajzot,
b) az ingatlan tulajdonosának hozzájárulását, közterületen történő elhelyezés esetén az Önkormányzattal kötött
bérleti szerződést, vagy közterület használati engedélyt
c) a 10 000 Ft/m2 kaució befizetéséről szóló igazolást.
(6) Az e rendelet előírásainak megszegésével elhelyezett hirdető berendezéseket a hirdető-berendezés tulajdonosa
– ha jogszabály kivételt nem tesz – határozatban történő felszólítást követő 8 napon belül köteles saját költségén
eltávolítani.
(7) Amennyiben a hirdető-berendezés eltávolítását a hirdető-berendezés tulajdonosa a felszólítás ellenére nem
hajtja végre, a vonatkozó jogszabály alapján intézkedni kell a határozat végrehajtásáról. Amennyiben a határozatban
foglaltakat az engedélyes nem hajtja végre úgy a befizetett kaució nem adható vissza.
17. § (1) Helyi egyedi védelem alatt álló ingatlan
a) tetőfelületén, egyéb közterületről látható homlokzatán 1 m2-nél nagyobb reklámfelület vagy hirdetési célú
berendezés, kivéve, ha annak helyét az épület építésével egyidejűleg kiképezték,
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b) elő- vagy oldalkertjében vagy a kerítésen, reklámfelület vagy hirdetési célú berendezés nem helyezhető el.
(2) Helyi egyedi védelem alatt álló építményen címtábla csak hagyományosan a bejárat mellett, általában intézmény
megnevezés feltüntetésére, az épület karakteréhez illeszkedő módon szerelhető fel.
(3) Helyi egyedi védelem alatt álló építményen üzlet- vagy intézménymegnevezést különálló, az építészeti tagozatok
nagyságrendjével összehangolt, minden esetben 30 cm-nél nem nagyobb betűk felszerelésével, vagy az erre
alkalmas homlokzatmezőkben való felfestésével szabad megvalósítani, de csak olyan módon, hogy a felirat ne
takarjon el építészeti tagozatot. A 10 cm nagyságú és nagyobb betűkből álló felirat betűtípusának az épület
homlokzatával azonos stílusúnak kell lennie.
(4) Műemléki környezetben, helyi védelem alá tartozó területeken, természeti területeken és az azokkal határos,
illetve határaival szemben fekvő telkeken telepített és mobil fényreklám és LED- fal kizárólag közművelődési célú
reklámozás céljára alkalmazható.
(5) Településképi szempontból meghatározó területen konzolos cégérként az adott épülethez megtervezett és
elkészített, településképi vélemény vagy bejelentési eljárásban hozott határozat alapján létesített szerkezet
alkalmazható, nem szerelhető fel típus jelleggel forgalmazott vagy a homlokzathoz adaptálás nélkül készülő
valamely cég, üzletlánc tipizált reklámhordozója.
(6) Utasváró, pavilon, kioszk és más közterületi építmény időszakosan vagy állandóan elhelyezett berendezés,
felszerelés felületének legfeljebb 30 %-án helyezhető el reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezés. A tetőn
– beleértve a mozgatható árnyékolók függőleges szegélyén kívüli felületeit is – reklámhordozó és reklámhordozót
tartó berendezés nem helyezhető el.
(7) A város szempontjából jelentős vagy országos jelentőségű eseményről való tájékoztatás érdekében az esemény
napját megelőző 2 naptári hónap időszakban az eseményre vonatkozó reklámhordozó, reklám, molinó hirdetmények
elhelyezhetőek közterületen vagy a tulajdonos magánterületen is.
(8) Településképi szempontból meghatározó területen épülettől független reklámot csak az önkormányzat által
kihelyezett reklámhordozón vagy utcabútoron szabad elhelyezni.
(9) Az építmények homlokzatát érintő átalakítás, felújítás esetén az e rendeletnek nem megfelelő információs vagy
más célú berendezést, hirdetési célú berendezést, reklámfelületet, címtáblát, cégért el kell távolítani.
(10) Új óriásplakátok bel- és külterületen csak országos köz- és helyi gyűjtő utak mentén, legalább 200 méter
távolságra helyezhetők el.
VI. Fejezet
A zöldfelületek kialakítására vonatkozó előírások
15. A zöldfelületek kialakítására vonatkozó általános előírások
18. § (1) Védett természeti területen – a jogszabályok és a HÉSZ övezeti előírásai mellett – építményeket csak a
terület környezeti értékeinek, a növényzet hagyományos, kialakult jellegének megőrzésével és a környezetet zavaró,
veszélyeztető hatások kizárásával, szabad elhelyezni.
(2) Fasor telepítésekor nem alkalmazható tövétől ágas, illetve tűlevelű örökzöld fás szárú növény.
(3) Invazív fafajok alkotta fasorok esetén gondoskodni kell a fasor egyedeinek fokozatos cseréjéről.
(4) Közterületen kialakítandó terasz esetében műnövényzet nem helyezhető el, csak megfelelően ápolt, jó kondíciójú
élő növény, amely az épített környezettel színben és formában is harmonizáló növénytartóban kerülhet elhelyezésre,
a gyalogosforgalom akadályozása nélkül.
(5) Planténerben fa csak ott telepíthető, ahol fák telepítésére nincs lehetőség.
16. A gépkocsi várakozóhelyek, parkolók zöldfelületének kialakítására vonatkozó előírások
19. § (1) Kereskedelmi célú épületek nagyméretű parkolói esetén, ha a befogadóképessége 200 férőhelynél
nagyobb, akkor a parkolót legfeljebb 100 személygépjármű elhelyezését biztosító egységekre kell bontani, és az
egyes parkolási egységek között legalább 2 m szélességű, összefüggően beültetett zöldsávot, zöldfelületet kell
kialakítani.
(2) A parkolókat elválasztó zöldsávokban az előírt fásítással együtt legalább kétszintes zöldfelületet kell kialakítani, a
cserjék tekintetében azok legalább fele arányban örökzöld, a fák tekintetében lombhullató, nagy koronát növelő
növényzettel.
(3) A zöldsáv növényzetét és a fásítást meg kell őrizni, gondozni kell, kipusztulásuk esetén azok pótlásáról a
fenntartónak kell gondoskodni.
(4) A parkolófelület melletti összefüggően beültetett zöldsávon legalább 6,0 méteres távolságokban legfeljebb 1,5 m
széles burkolt gyalogos átvezetés létesíthető.
(5) Kereskedelmi célú épületek nagyméretű parkolói esetén a fásításánál nagy lombkoronát növelő, túlkoros,
legalább kétszer iskolázott 12/14 cm törzskörméretű sorfa minőségű, környezettűrő, allergén pollent nem termelő
lombos fa telepítendő.
(6) Az e rendelet hatálybalépése előtt épült 20 férőhelynél nagyobb parkolók esetén a parkolók felújításakor, a
jogszabályoknak megfelelő számú fásítást kell telepíteni, amennyiben az műszakilag megoldható úgy, hogy a
szükséges parkolók száma biztosított marad.
VII. Fejezet
Településkép-védelmi tájékoztatás és kötelező szakmai konzultáció
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20. § (1) A településkép védelme érdekében Gyomaendrőd Város Főépítésze (a továbbiakban: Főépítész)
tájékoztatást ad és szakmai konzultációt biztosít a településképi követelményekkel kapcsolatban.
(2) Szakmai konzultációt és ezen belül szakmai tájékoztatást kell tartani az alábbi településképet érintő építési
munkák megkezdése előtt, a tervezés kezdeti szakaszában:
a) településképi véleményezési eljáráshoz kötött építési ügyekben,
b) településkép szempontjából meghatározó területre tervezett, a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről
szóló jogszabály hatálya alá eső építési munkák esetében,
c) helyi védelem alatt álló építmények építési munkáival kapcsolatban,
d) helyi területi védelem alatt álló területen végzett építési munkákkal kapcsolatban.
(3) A szakmai konzultációról emlékeztetőt kell készíteni, amelyben az üggyel kapcsolatos lényeges információkat
kell rögzíteni. A szakmai konzultáció emlékeztetőjét a településképi eljárások, egyszerű bejelentések és az
engedélykérelmek dokumentációjához kell csatolni.
VIII. Fejezet
Településképi véleményezési eljárás
17. A településképi véleményezéshez kötött engedélyezési eljárások
21. § (1) Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) vonatkozó részében meghatározott,
és a 22. § a) pontjában felsorolt, továbbá a jelen fejezetben meghatározott építési munkákra vonatkozó építészetiműszaki tervekkel kapcsolatban.
(2) Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni a Kormányrendelet vonatkozó részében meghatározott, és a
22. § b) pontjában felsorolt, alábbi területeken végzett építési munkákra vonatkozó építészeti-műszaki tervekkel
kapcsolatban:
a) településképi szempontból meghatározó területek
b) Vt jelű településközpont vegyes területek, Ln jelű nagyvárosias lakóterületek, Lk jelű kisvárosias lakóterületek, K1-K6 és K12 jelű különleges területek,
c) országos oltalom alatt álló természeti területek,
d) helyi védelem alatt álló területek, helyi természeti védelem alatt álló területek, védett utcakép, védett fasor utcája,
egyedi természeti érték környezete,
e) közterület, közpark területei.
22. § A településképi vélemény alapját a Főépítész állásfoglalása képezi:
a) Gyomaendrőd közigazgatási határán belül
ab) az 500 m2 összes nettó alapterületet meghaladó építmények, építmény együttesek,
ac) a 6 méter épületmagasságot elérő építmények ,
ad) a legmagasabb pontján a 14,5 métert elérő építmények,
ae) helyi egyedi védelem alatt álló építmények,
af) előkertben portaépület, kerékpártároló, zászlótartó, totemoszlop,
ag) a helyi védelem alatt álló építmények szomszédságában lévő építmények utcai homlokzatának
megváltoztatásával is járó,
ah) a közterületen megvalósuló építmények,
ai) az önálló reklámtartó építménnyel kapcsolatos építési, bővítési, településképet érintő átalakítási tevékenység
építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákra vonatkozó építészeti-műszaki terveivel kapcsolatban;
b) a 21. § (2) bekezdésben felsorolt területeken létesülő
ba) 150 m2 hasznos alapterületet meghaladó alapterületű lakás rendeltetést is tartalmazó építmények,
bb) háromnál több rendeltetési egységet tartalmazó építmények,
bc) egy telken meglévő vagy tervezett 3 épület,
bd) telepszerű vagy zártsorú beépítésű területen épület, épületegyüttes,
be) legalább 3 önálló lakás kialakítására alkalmas lakóépület
bf) közterületről építménnyel nem takart, 15 m2 -t meghaladó hasznos alapterületű építmények építésügyi hatósági
engedélyhez kötött építési munkákra vonatkozó építészeti-műszaki terveivel kapcsolatban.
18. A véleményezési eljárás lefolytatása
23. § (1) A polgármester településképi véleményét - a 22. § szerinti esetekben - a Főépítész készíti elő.
(2) A településképi vélemény minden esetben tartalmazza a Főépítész 22. § szerinti állásfoglalását.
24. § A benyújtandó építészeti-műszaki tervdokumentációhoz nem kell mellékelni azokat a munkarészeket, amelyek
a Főépítésszel történő előzetes egyeztetés és az általa kiadott igazolás alapján a településképi vélemény
kialakításához nem szükségesek.

15

19. A településképi véleményezés részletes szempontjai
25. §(1) A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell, hogy a tervezett építmény
a) megfelel-e a településrendezési eszközben foglalt kötelező előírásoknak,
b) illeszkedik-e a város természeti és épített értékeihez,
c) a településrendezési eszköz irányadó szabályozásától eltérő megoldás esetén azokkal egyenértékű vagy
kedvezőbb beépítést vagy településképi megjelenést eredményez-e.
(2) A telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy
a) a beépítés módja - az (1) bekezdés b) pontjában foglaltakon túl - megfelel-e a környezetbe illeszkedés
követelményének,
b) figyelembe veszi-e a kialakult vagy átalakuló környező beépítés adottságait, rendeltetésszerű használatának és
fejlesztésének lehetőségeit,
c) nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok benapozását, vagy építmények kilátását,
használatát,
d) több építési ütemben megvalósuló új beépítés vagy meglévő építmények bővítése esetén biztosítható-e az
illeszkedési követelményeknek megfelelő megvalósíthatóság, a beépítés sorrendje megfelel-e a rendezett
településképpel kapcsolatos követelményeknek.
(3) Az alaprajzi elrendezéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy
a) a tervezett rendeltetés az azzal összefüggő használat sajátosságaiból eredően nem korlátozza vagy zavarja-e
indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát,
b) az alaprajzi megoldások nem eredményezik-e az épület tömegének vagy homlokzatainak településképi
szempontból kedvezőtlen megjelenését.
(4) Az épület homlokzatának és tetőzetének kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy
a) azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e a kialakult vagy a településrendezési eszköz szerint
átalakuló épített környezethez,
b) a homlokzatok tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban vannak-e az épület használatának sajátosságaival,
c) a terv megfelelő javaslatot ad-e a rendeltetéssel összefüggő reklám- és információs berendezések elhelyezésére
és kialakítására,
d) a terv városképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz-e az épület gépészeti és egyéb berendezései,
tartozékai elhelyezésére és
e) a tetőzet kialakítása, hajlásszöge és esetleges tetőfelépítményei megfelelően illeszkednek-e a környezet
adottságaihoz.
(5) A közterülettel való kapcsolatot illetően vizsgálni kell, hogy
a) a közterülethez közvetlenül kapcsolódó szint alaprajzi kialakítása, az ebből eredő használata
aa) korlátozza-e a közlekedést és annak biztonságát,
ab) amegfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges berendezéseit, műtárgyait, a növényzetét
és
ac)a terv megfelelő javaslatokat ad-e az esetleg szükségessé váló – a közterületet érintő – beavatkozásokra;
b) az esetleg a közterület fölé benyúló építményrészek vagy szerkezetek és berendezések milyen módon
befolyásolják a közterület használatát, különös tekintettel a meglévő, vagy a telepítendő fákra, fasorokra.
IX. Fejezet
Településképi bejelentési eljárás
20. A településképi bejelentéshez kötött tevékenységek
26. § Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a 29. § (1) bekezdésben szereplő területeken végzett, alább
felsorolt tevékenységek elkezdése előtt:
a) több rendeltetési egységet vagy kettőnél több lakást tartalmazó épület közterület felől építménnyel nem takart
homlokzatának utólagos hőszigetelése, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat jellegét megváltoztató bevonat,
felületképzés készítése vagy megváltoztatása, a homlokzati nyílászáró - áthidalóját nem érintő - cseréje,
b) kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenységgel nem
haladja meg a 20 m2 alapterületet,
c) önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése,
megváltoztatása,
d) új önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése, amelynek
magassága a 6,0 m-t nem haladja meg,
e) közterület felől építménnyel nem takart helyen vagy a közterületi határvonallal 90 foknál kisebb szöget bezáró
épületszerkezeten szellőző berendezés, klímaberendezés, áru- és pénzautomata elhelyezése,
f) közterület felől építménnyel nem takart homlokzaton vagy ahhoz illeszkedően előtető, ernyőszerkezet létesítése,
meglévő átalakítása, bővítése, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell megváltoztatni, átalakítani, megbontani,
kicserélni, megerősíteni vagy újjáépíteni,
g) a 30 m2 hasznos alapterületet meghaladó növénytermesztésre szolgáló üvegház, fóliasátor építése, bővítése,
meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása,
h) a 6,0 méter vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem
veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti
16

tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése,
i) magasles, kilátó építése, amelynek a terepcsatlakozástól mért legfelső pontja az 5,0 m-t nem haladja meg.
27. § (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a 29. § (2) bekezdésben szereplő területeken végzett
alábbi építési tevékenységek esetén:
a) helyi egyedi védelem alatt álló építmény – homlokzatának megváltoztatásával együtt járó – építésügyi hatósági
engedélyhez nem kötött átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése,
b) a helyi védelem alatt álló építmények szomszédságában lévő építmények közterület felől építménnyel nem takart
homlokzatának megváltoztatásával is járó építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött átalakítása, felújítása,
helyreállítása, korszerűsítése,
c) közterületen zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, amelynek terepszinttől mért magassága a 6,0 métert nem
haladja meg,
d) közterületen vagy közterületről építménnyel nem takart helyen felállított illemhely telepítése, építése, meglévő
felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, amennyiben a tevékenység nem építési vagy
rendezvény célra kiadott közterület foglalási engedéllyel rendelkező közterületen folyik,
e) közterületi utasváró fülke, telefonfülke vagy pavilon építése,
f) közterületen vagy közforgalom céljára megnyitott területen park, játszótér, sportpálya építőipari műszaki
engedéllyel vagy megfelelőségi tanúsítvánnyal, vagy műszaki specifikációval rendelkező, 30 napot meghaladóan
fennálló műtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése,
g) közterületen, vagy közterületről látható kerthelyiség létesítése.
(2) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a 29. § (2) bekezdésben szereplő területeken lévő építmények
vagy rendeltetési egységek rendeltetésének megváltoztatása előtt, amennyiben az a meglévő utcai homlokzat
jellegének változásával jár vagy amennyiben az új rendeltetés szerinti területhasználat
a) rendeltetési egységeinek száma megváltozik,
b) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló Korm. rendeletben az övezetre vagy az építési
övezetre vonatkozóan a tervezett rendeltetés nem szabályozott,
c) a Helyi Építési Szabályzat szerint az övezetben vagy az építési övezetben kivételesen helyezhető el vagy a helyi
lakosság ellátását szolgálja,
d) a korábbi rendeltetéshez képest – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – többlet-parkolóhelyek vagy
rakodóhely kialakítását teszi szükségessé vagy
e) érinti a közterület kialakítását, a köztárgyakat, a közterületen lévő berendezéseket, a növényzetet.
28. § (1) A jelen rendelet előírásai szerint településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni
a 29. § (2) bekezdésben szereplő területekre tervezett
a) rendszerint ipari, kereskedelmi, vendéglátó vagy szolgáltató tevékenység céljára használt földrészlet, épület vagy
helyiség bejárata közelében, az ott folyó tevékenységre utaló cégjelző, címjelző hirdetmények és berendezések,
cégtáblák (a továbbiakban együtt: cégér),
b) bármely irányban összesen 1,0 métert meghaladó méretű hirdetőfelület, homlokzati bevonatként megvalósuló
hirdetés vagy egyéb hirdető berendezés (a továbbiakban együtt: reklámfelület),
c) útbaigazító tábla, útbaigazító reklámfelület (a továbbiakban együtt: útbaigazító hirdetőfelület) elhelyezésének
megkezdése előtt.
(2) Nem kell lefolytatni a jelen rendelet szerinti településképi bejelentési eljárást, ha a cégér, reklámfelület vagy
útbaigazító hirdetőfelület
a) építési célra kiadott közterület foglalási engedéllyel rendelkező területen, az építési munkákkal összefüggő
berendezéseken, szerkezeteken, és legfeljebb az építés,
b) rendezvény célra kiadott közterület foglalási engedéllyel rendelkező területeken, a rendezvénnyel
összefüggésben, és legfeljebb a közterület foglalási engedély érvényességének idejéig jelenik meg.
21. A településképi bejelentési eljárással érintett területek
29. § (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az alábbi területeken végzett, 27. §-ban felsorolt
tevékenységek megkezdése előtt:
a) településképi szempontból meghatározó területek
b) Vt jelű településközpont vegyes területek, Ln jelű nagyvárosias lakóterületek, Lk jelű kisvárosias lakóterületek, K1-K6 és K12 jelű különleges területek,
c) országos oltalom alatt álló természeti területek,
d) helyi védelem alatt álló területek, helyi természeti védelem alatt álló területek, védett utcakép, védett fasor utcája,
egyedi természeti érték környezete,
e) közterület, közpark területei.
(2) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a 27-28. §-ban felsorolt tevékenységek megkezdése előtt.
22. A településképi bejelentési eljárás lefolytatása
30. § (1) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott bejelentésre indul. A
bejelentéshez papíralapú dokumentációt vagy a dokumentációt tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni.
(2) A településképi bejelentési eljárásban a tevékenység tudomásulvételéről vagy megtiltásáról szóló döntés
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kialakítása során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
a) a kialakult településszerkezethez való illeszkedést,
b) a településképhez való illeszkedést,
c) a település táji környezetéhez való illeszkedést,
d) a településkarakterhez történő illeszkedést,
e) a védendő értékeket,
f) a távlati adottságokat, fejlesztési lehetőségeket,
g) a tervezett rendeltetés kialakult környezethez való illeszkedését.
(3) A településképi bejelentésre kiadott határozat a Főépítész szakmai álláspontján alapul.
31. § (1) Amennyiben a tevékenység megfelel a 30. § (2) bekezdésben felsorolt szempontoknak, a polgármester a
tervezett építési tevékenység, cégér, reklámfelület, útbaigazító, hirdetőfelület elhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás
tudomásul vételéről hatósági határozatot hoz, amelyben érvényességi időt határoz meg az alábbiak szerint:
a) állandó építmény és rendeltetésváltoztatás esetén végleges,
b) legfeljebb 180 napig fennálló építmény esetén az építmény fennállásának időtartama, de legfeljebb 180 nap,
c) közterület foglalási engedélyhez is kötött cégér esetén 3 év, de legfeljebb ameddig a kihelyezés alapjául szolgáló
körülmények fennállnak,
d) közterület foglalási engedélyhez nem kötött cégér esetén legfeljebb ameddig a kihelyezés alapjául szolgáló
körülmények fennállnak,
e) reklámfelület, útbaigazító hirdetőfelület elhelyezés esetén 3 év, de legfeljebb ameddig a kihelyezés alapjául
szolgáló körülmények fennállnak, de a homlokzati felületképzésként vagy bevonatként megvalósuló hirdetés –
beleértve az üvegfelületeken elhelyezett öntapadó felületeket is – esetén legfeljebb ameddig a kihelyezés alapjául
szolgáló körülmények fennállnak.
(2) A 27-28. § szerinti tevékenység a bejelentés alapján – az (1) bekezdés szerinti határozat birtokában, az abban
foglalt esetleges kikötések figyelembevételével – megkezdhető az egyéb jogszabályok és előírások betartása
mellett, az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése után.
(3) A határozatban meghatározott érvényességi idő lejártáig új településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni, ha a
legfeljebb 180 napig fennálló építményt, cégér, reklámfelület, útbaigazító hirdetőfelület elhelyezést az érvényességi
idő lejárta után is fenn kívánják tartani.
(4) A határozatban meghatározott érvényességi idő lejárta után a legfeljebb 180 napig fennálló építményt, cégér,
reklámfelület, útbaigazító hirdetőfelület elhelyezést a kihelyező saját költségén köteles haladéktalanul eltávolítani.
(5) A polgármester településképi bejelentési tudomásulvételének érvényességi ideje a kiadmányozástól számított
egy év.
X. fejezet
A településképi kötelezés és a településképi bírság
23. Településképi kötelezés
32. § (1) A Polgármester településképi kötelezési eljárást folytathat le a helyi építészeti értékvédelemmel összefüggő
kötelezettségek teljesítése érdekében, a településképben megjelenő egyedi, vagy területi védelem alatt vagy
településkép-védelmi területen lévő elem fenntartása, karbantartása, rendeltetésének megfelelő használata
érdekében, amennyiben annak állapota nem felel meg az e rendeletben meghatározott előírásoknak, különös
tekintettel ha:
a) az épületek jó karbantartására,
b) az épületek homlokzati elemeinek, színezésének védelmére, az egységes megjelenésének biztosítására,
c) az előírt zöldterület biztosítására,
d) az építési telek terület-felhasználási előírásoknak megfelelő használatára,
e) a terület-felhasználási előírásokban foglaltaktól átmenetileg eltérően használt terület adottságának megfelelő
bekerítésére, rendben tartására vonatkozó szabályokkal ellentétes.
f) Településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása,
g) Településképi véleményezési és bejelentési eljárásban hozott döntésben foglaltak be nem tartása esetén.
(2) A Polgármester hivatalból vagy kérelemre folytatja le a településképi kötelezési eljárást az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény és a településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvény
alapján.
(3) A kérelemnek tartalmaznia kell a bejelentés tárgyát képező ingatlan pontos címét, a bejelentés indokolását.
(4) A kérelmet a Főépítészhez kell benyújtani. A Főépítész állásfoglalást állít ki, melyet a döntés meghozatalánál
figyelembe kell venni.
(5) Az e rendeletben meghatározott előírások megszegése vagy be nem tartása esetén a Polgármester
önkormányzati hatósági döntésben kötelezi az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására,
átalakítására vagy elbontására.
(6) A kötelezés teljesítésére olyan időtartamot kell megállapítani, amely igazodik a kötelezésben előírt tevékenység
elvégzéséhez szükséges időigényhez, figyelembe véve az esetlegesen lefolytatandó hatósági eljárások,
engedélyezések időtartamát is, valamint egyéb az ügy szempontjából lényeges körülményt is.
(7) Az ügyfél indokolt kérelmére, vagy egyéb indokolt esetben a határozatban foglalt kötelezés tartalma vagy a
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kötelezés teljesítésére előírt határidő módosítható, egy alkalommal egy évvel hosszabbítható.
24. Településképi bírság
33. § (1) A településképi bírság legkisebb összege 50.000 forint, legmagasabb összege
a) helyi védett területeken a területi és egyedi építészeti követelmények be nem tartása esetén legfeljebb 1.000.000
forint,
b) településképi szempontból meghatározó területeken a területi és egyedi építészeti követelmények be nem tartása
esetén
ba) egyedi védett építményt érintő esetben legfeljebb 1.000.000 forint,
bb) egyedi védett építményt nem érintő esetben legfeljebb 500.000 forint,
c) a város egyéb területein a településkép alakítására vonatkozó általános követelmény betartásának elmulasztása
esetén legfeljebb 250.000 forint,
d) a településképi véleményben foglalt feltételek megszegése, vagy a településképi bejelentés elmulasztása,
valamint a bejelentés tudomásulvételének megtagadása ellenére végzett építési tevékenységek esetén legfeljebb
500.000 forint.
(2) A településképi bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése, vagy más
kötelezettségszegés esetén, újabb határidő kitűzésével ismételten is kiszabható.
(3) A településképi bírság kiszabásánál figyelembe kell venni a jogellenes magatartás súlyát és a felróhatóság
mértékét, a kötelezett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, továbbá a településképi bírság ismételt kiszabása
esetén az előző bírságok számát és mértékét.
(4) A településképi bírság kiszabására és behajtására a közigazgatási hatósági eljárás szabályait szabályozó
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
XI. Fejezet
Önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer
25. A helyi építészeti értékek fenntartásának támogatása
34. § (1) A védelemhez szükséges műszaki beavatkozásokra az Önkormányzat Örökségvédelmi Alapjából vissza
nem térítendő támogatás adható. A támogatás éves keretösszegét a tárgyévi költségvetés határozza meg.
(2) A támogatás, a pályázati felhívásban rögzített feltételekkel és eljárási rendben, pályázat útján igényelhető.
(3) A támogatást az a magánszemély, nem gazdálkodó szervezet, intézmény, továbbá gyomaendrődi székhellyel,
illetve telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet igényelheti, akinek az épület, építmény a tulajdonában,
használatában vagy kezelésében van.
(4) Támogatás adható:
a) védelemre érdemes építmény vagy építményrész felújításra, korszerűsítésére,
b) olyan épületre, építményre, vagy környezeti érték megóvására, ami a város védett területére esik, és felújítását,
korszerűsítését az építésügyi hatóság elrendelte vagy műszakilag indokoltnak tartja.
(5) A pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el, és dönt a támogatás mértékéről.
XII. Fejezet
Záró rendelkezések
35. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti:
a) a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai
konzultáció valamint a településképi bejelentési és véleményezési eljárás szabályairól szóló 2/2013. (II. 1.)
önkormányzati rendelet,
b) a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 31/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet
c) a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 17/2006. (VII. 3.) önkormányzati rendelet,
d) az épített örökség védelméről szóló 1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet,
e) Gyomaendrőd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 17. § (2)
bekezdése és a (9) bekezdés c) pontja, a 20. § (3) bekezdés a), b), c) pontja, a 21. § (10), (11), (12), (13), (14), (15)
bekezdése, a 30. §, a 30/A. §, a 32. § (1) bekezdés a), b), c) pontja és az 1. melléklete.
1. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez
Helyi egyedi védelem alatt álló építmények jegyzéke
A

B
Arculati
kézikönyv
azonosító

C

D

Az ingatlan címe hrsz

E
Védelmi fokozat

F

teljes

részleges
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G
Bizonyos elemek

1

H-1

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

az épület tömege, szerkezeti,
homlokzatai, homlokzati tagozatok.

2

H-2

3

H-3

4

H-4

Evangélikus
templom
Fő út 178

2016

5

H-5

Lakóépület
Fő út 176.

2017

6

H-6

Gimnázium
Hősök utca 43.

68

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

7

H-7

1591

8

H-8

Középiskolai
Kollégium
Hősök utca 39.
Szakközépiskolai
Kollégium
Fő út 228.

9

H-9

10

H-10

11

H-11

Óvoda
Kossuth L. út 7.

12

H-12

13

H-13

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

14

H-14

Népház
Blaha L. utca 21.

5948

15

H-15

Lakóház
Fő út 36.

6309

16

H-16

17

H-17

18

H-18

19

H-19

Körös Étterem és 691
Szálloda
Szabadság tér
Volt
2883
Gabonaforgalmi
irodaép.
(Vári féle ház)
Kossuth utca 68.
Tisza
malom 585
épülete Bajcsy Zs.
u. 51.
volt ÁFÉSZ épülete 131/4

1599

Kis Bálint Általános 1591
Iskola
Hősök útja 45.
Iskolai tornaterem 1591
(volt Úrikaszinó)
Hősök útja 47.
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alaprajzi

Épület tömege,
szerkezeti
rendszere
Épület tömege,
homlokzatai

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

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

Épület
tömege,
Tartószerkezete,
homlokzatai
Épület tömege,
Utcai homlokzatai
Épülettömeg,
Homlokzatai

Épülettömeg,
Tartószerkezetei,
Utcai homlokzatai
Épülettömeg,
20

Tömege,
homlokzati
kialakítása

Tömege,
homlokzatai,
nyílászárói

Épület tömege,
emeleti
homlokzata,
nyílászárói

elrendezése,

Kossuth utca 33.
20

H-20

Lakóépület
Kossuth L. út 5.

21

H-21

22

H-22

23

H-23

24

H-24

Református
1
Egyház épülete
Hősök útja 44.
Szakközépiskola 1602
központi
épülete
Hősök útja 38-40.
Volt
szülőotthon, 1580
jelenleg
szakrendelő
Hősök útja 57
Vendéglő
141
Kossuth L. út 32.

25

H-25

26

H-26

27

H-27

28

H-28

29

H-29

Sóczó
lakóháza
Fő út 220.

30

H-30

31

H-31

Református
Szeretetotthon
Fő út 171.
Református
Szeretetotthon
Fő út 169a, 169b.

32

H-32

33

H-33

34

H-34

35

H-35

36

H-36

112

Lakóház
1583/3
(volt VIZIG épület)
Hősök útja 53.
volt
Gazdatiszti
lakás, OTP fiók
677/1
Szabadság tér 7.
Határ
Győző
Városi Könyvtár
1598
Fő út 230.
Lakóház
Fő út 183.
14
Elek

Lakóház-üzletek
Fő út 188.

1799

25
23, 24
2010

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

Az épülettömeg
Tartószerkezetek
Utcai
homlokzat,
Tető-tetőfelépítmény

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

Lakóház
117
Kossuth Lajos út
13.

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

Postaépület
Kossuth Lajos út. 143
28.
Lakóház
Bajcsy Zsilinszky út 50/1

Az épület tömege,
Szerkezeti rendszere,
Homlokzatai
Az épület tömege,
Szerkezeti rendszere,

Lakóház
1601
Mátyás király u. 3.
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Tömeg,
utcai
homlokzat,
oldalhomlokzat

55.
37

H-37

38

H-38

39

H-39

40

H-40

41

H-41

42

H-42

43

H-43

Homlokzatai
Kéménye
Lakóház
Az épület tömege,
(volt laktanya)
168
Szerkezeti rendszere,
Rákóczi Ferenc u.
Homlokzatai
13.
Kéményei
Az épület tömege,
Irodaépület
5009
Szerkezeti rendszere,
Fő út 5.
Homlokzatai
Az épület tömege,
Plébánia
5002/2
Szerkezeti rendszere,
Fő út 1.
Homlokzatai,
Nyílászárói
Kéményei
Kalmár-féle
Az épület tömege,
lakóház
5956
Szerkezeti rendszere,
Dózsa György u.
Homlokzatai,
12.
Nyílászárói, redőnyei
Kéményei
Az épület tömege,
Lakóház
5075
Szerkezeti rendszere,
Lábas u. 6.
Homlokzatai,
Nyílászárói, redőnyei
Kéményei
MajorTüköri 02392/14 Az épület tömege,
Kastély
Szerkezeti rendszere,
Nagylapos
Homlokzatai,
Nyílászárói
Bethlen
kúria 01468/41 Az épület tömege,
Telkpuszta
Szerkezeti rendszere,
Homlokzatai,
Nyílászárói
2. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez
Helyi területi védelem alatt álló területek jegyzéke
3. melléklet a ../2018. (…) önkormányzati rendelethez

A gyomai és az endrődi történeti városközpont, valamint a Városháza környékének lehatárolt területeinek
meghatározása
Gyomai történeti városközpont területei:
Hantoskerti út 1-7 és 2-6, Áchim András u. 1-11 és 2-22, Hősök útja 37-69/1 és 34-66, Mátyás Király u. 3-13 és 2-14,
Árpád u. 1-11 és 2/2-10, Attila u.1-11 és 2-10, Fegyvernek u. 1-9 és 2-10, Bajcsy-Zsilinszky út 35-77 és 32-58,
Luther u. 1/1-5 és 2-6, Bocskai István u. 31-59 és 30/1-60/1, Dr. Pikó Béla u. 1-5 és 2/1-4, Kner u. 1-5, Hunyadi
János u. 1-13 és 2-10, Botond u. 2-6 és 1-3, Kisfaludy u. 4. Zrínyi Miklós u. 59-61, Esze Tamás u. 5, Arany János
u.1-25 és 2-34, Wesselényi Miklós u.1-23 és 2-18, Kossuth Lajos út 1-59 és 2-62, Petőfi Sándor u. 1-45 és 2-64/2,
Jókai Mór u. 1-31/1 és 2-38, Tompa Mihály u. 1-25 és 2-26/2 házszámozású telkek a közöttük lévő utcák, a
Szabadság tér és azt körülvevő összes telek és e területeken belül eső közterületek, terek, parkok területei.
Endrődi történeti városközpont területei:
Hídfő u. 1-17 és 2-16, Fő út 1-21/1 és 2-30, Damjanich u. 1-17 és 2-10/1, Deák Ferenc u. 1-11 és 2-18, Endrődi u. 119 és 2-14/2 (5269/2 hrsz.-ig), Lábas u.1-11 és 2-12, Vaszkó Mihály u. 1-19 és 2-16, Selyem út 1-37 és 2-40, Sugár
út 1-41 és 2-48, Csurgó u. 1-7 és 2-6, Décsi u.1-19 és 2-18, Szent Antal u. 1 és 2-4, Temető u. 1-13 és 2-16,
Kenderáztató u. 1-21, Polányi Máté u. Selyem út és Sugár út közti szakasza és a 2-3, Zrínyi Ilona u. 1-27 és 2-36,
Köztársaság u. 1-11, Korányi Frigyes u. 1-31/1 és 2-18, Dózsa György u. 1-35 és 2-32, Blaha Lujza u. 1-33 és 2-24,
Apponyi u. 1-37 és 2- 30, valamint a katolikus templom műemléki környezete az előtte álló tér és park összes
telkének területe és a felsorolt utcák közterületeinek területei.
Városháza környékének lehatárolt területei:
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A 3357 hrsz. délkeleti telekhatára, 3353, 3354, 3397 hrsz. délnyugati telekhatára, 3399 hrsz.-ú út, 3489 hrsz. ú út
(Újkert sor), a 3477, a 3451, a 3416 hrsz.-ú telkek északi telekhatára, A 6888 hrsz.-ú (elnevezetlen) utca, valamint a
3406 hrsz.-ú holtág északi határa és a 3357 déli telekhatár meghosszabbításaként a kertekből kihasított telekrész
által körülhatárolt területek.
3/a. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez:
A gyomai és az endrődi történeti városközpont, valamint a Városháza környékének lehatárolt területeinek
ábrázolása
4. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez:
Hirdető berendezések helyeinek megnevezése, melyeken terítésmentesen elhelyezhetők hirdetmények
1. Kállai Ferenc Kulturális Központ - 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9.
2. Szent Antal Népház – 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 26.
3. Határ Győző Városi Könyvtár – 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.
4. Rózsahegyi Ház – 5502 Gyomaendrőd, Kondorosi út 1.

1. függelék a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez
Nyilvántartási lap minta
NYILVÁNTARTÁSI LAP
Gyomaendrőd Város helyi védelem alá helyezett épített örökségéről
1. A védett érték adatai:
Elhelyezkedése: ..........................................................
Önkormányzati határozat száma a védetté nyilvánításról:...................
A védelem kategóriája:
egyedi védelem
területi védelem
A védett érték funkciója:*
egylakásos lakóépület
épületegyüttes
többlakásos lakóépület
védelem alatt álló környezet
közösségi épület
történelmi településszerkezet
gazdasági épület
egyéb létesítmény, éspedig
egyéb épület
.............................
köztér alkotóeleme
.............................
történeti park
.................
egyéb
építmény,
éspedig
.....
.............................
A védett épített érték rövid leírása:
A tulajdonos adatai:
Neve: .......................................
Lakcíme: ..................................
Postacíme: ...............................
Jogállása:* jogi személyiségű szervezet, jogi személyiség nélküli szervezet, magánszemély,
egyéb jogállású pályázó, éspedig: .....................................
3. A védett érték dokumentumai:**
A védett érték részletes leírása
Történeti leírás
Fotódokumentáció
Műszaki leírás a védett érték állapotáról
Felmérési terv
Igénybevett támogatás önkormányzati határozata
Igénybevett támogatás elszámolás igazolása
* a kívánt szövegrész előtti -be „x” jelet kell tenni
** a felsorolt és rendelkezésre álló dokumentumok a nyilvántartási lap mellékletét képezik
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.....

2. függelék a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez
Adatlap minta az örökségvédelmi pályázat benyújtásához
ADATLAP
Gyomaendrőd Város épített örökségének helyi védelme
támogatására kiírt pályázat benyújtásához
A tulajdonos adatai:
Neve: .......................................
Lakcíme: .................................
Postacíme: ...............................
Jogállása:* jogi személyiségű szervezet, jogi személyiség nélküli szervezet, magánszemély
egyéb jogállású pályázó, éspedig: .....................................
A védett érték adatai:
Megnevezése: ..................................
Elhelyezkedése: ...............................
Helyrajzi száma: ..............................
A védelem kategóriája:
A védett érték funkciója:*

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

.....

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

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

3. függelék a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez:
Kérelem minta a településképi bejelentési eljáráshoz
KÉRELEM
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TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁSHOZ
Bejelentő neve:
…………………………………………………………………………………………………...
Bejelentő lakcíme, szervezet esetén székhelye:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Bejelentő elérhetősége (e-mail, tel.):
…………………………………………………………………………………………………...
Folytatni kívánt építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás megjelölése:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Az eljárásra benyújtott építési tevékenység helye, a telek helyrajzi száma:
…………………………………………………………………………………………………...
Az építési tevékenység elvégzése, rendeltetésváltoztatás megvalósítása, reklámozás tervezett
időtartama:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
A BEJELENTÉSI ELJÁRÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA:
1. műszaki leírást, a telepítésről és az építészeti kialakításról,
2. helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével (1:500; 1:1000),
3. alaprajz (1:100),
4. homlokzatok (1:100),
5. utcaképi vázlat, színterv (1:200),
6. látványterv vagy utcakép 2-2 szomszédos épülettel
.egyéb: ..……………………………...
Kelt: ..………………………..
4. függelék a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez:
Kérelem minta a településképi véleményezési eljáráshoz
KÉRELEM
TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ
Bejelentő neve:
………………………………………………………………………………………………......
Bejelentő lakcíme, szervezet esetén székhelye:
………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………......
Bejelentő elérhetősége (e-mail, tel.):
…………………………………………………………………………………………………...
Folytatni kívánt építési tevékenység megnevezése:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
A tervezett és véleményezésre kért építési tevékenység helye, telek helyrajzi száma:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
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Az építészeti-műszaki dokumentációnak a véleményezéshez az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:
1.
Rövid műszaki leírás a különböző védettségek bemutatásával, a telepítésről és az építészeti kialakításról,
2.
Tervdokumentáció minimum követelménye:
a.
Helyszínrajz
m=1:1000 vagy 1:500
b.
Utcakép
m=1:200
c.
Homlokzatok
m=1:100
d.
Tömegvázlat vagy látványterv 2-3 db
e.
Alaprajzok
m=1:100
3.
A beadott munkarészek térjenek ki
a.
a helyszínrajzi elrendezés ábrázolására, a szomszédos beépítés bemutatására, védettség lehatárolására,
terepviszonyok megjelenítésére szintvonalakkal,
b.
a településképet befolyásoló tömegformálásra, homlokzatkialakításra, utcaképre, illeszkedés ábrázolására
(lehet makett, fotómontázs, digitális megjelenítés is),
c.
a reklámelhelyezés ábrázolására,
d.
a rendeltetés meghatározására.
Kelt: ..………………………..
..…………………………………
A véleményt igénylő
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. melléklet a ../2018. (...) önkormányzati rendelethez
Helyi területi védelem alatt álló területek ábrázolása.
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3/a. melléklet a ../2018. (...) önkormányzati rendelethez
A gyomai és az endrődi történeti városközpont, valamint a Városháza környékének lehatárolt területeinek ábrázolása.
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. október 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd TESZK 9. számú módosítása (jóváhagyási szakasz)
Megyeri László aljegyző, Molnár Zoltán Gyula főépítész
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő Testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete 55/2018 (II. 26.) Gye. Kt. határozatában hozzájárult a Településrendezési
Eszközök 9. sz. módosításának előkészítéséhez. A módosítás véleményezése a 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendeletben (továbbiakban: rendelet) foglalt eljárási szabályok szerint lezárult.
A rendelet 39. § (2), (3) bekezdésében foglaltak szerint a véleményezési szakaszt a Képviselő Testület a 313/2018.
(VIII. 30.) Gye. Kt. határozatával lezárta, a végső véleményezési dokumentációt a rendelet 40. § (1) bekezdésben
foglaltak szerint megküldte a Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi
Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztálya részére záró szakmai véleményezésre. A záró szakmai vélemény
(BE/12/182-14/2018 ügyiratszámmal) 2018.10.8-án megérkezett, amely a jelen előterjesztés mellékletét képezi.
A záró szakmai vélemény alapján a Településrendezési Eszköz módosítás jóváhagyása jogszerűen megtehető.
A módosítás jóváhagyása két szakaszban folytatható le. A szerkezeti terv módosítás jóváhagyása határozattal
történik és megelőzi a Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban HÉSZ) elfogadását. A HÉSZ és annak mellékleteit
képező szabályozási tervlapok módosítása rendeletalkotással hagyható jóvá.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"Gyomaendrőd TESZK 9. számú módosítása (szerkezeti terv)"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 56/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozattal elfogadott - a
VÁTI Városépítési Kft által készített - 2015-ben az OPTIMUNKA Bt által, 2016-ban a Csabaterv Bt által, 2017-ben a
Csabaterv Bt által módosított majd a Csabaterv Bt által 2018-ban módosított 1:80000 méretarányú
településszerkezeti és 1:20000 méretarányú belterületi tervlapján végzett alábbi módosítással fogadja el:
A Fő úton lévő vasúti aluljáró okán szükséges a benzinkút megközelítését biztosítani és szabályos közlekedését
megvalósítani, illetve a szabályozási terv szerinti mellette lévő telkek megközelítését módosítani szükséges. Ezáltal
a szabályozási terv szerinti út határvonala módosul, illetve szükséges még módosítani ezáltal a visszamaradó telkek
miatt a telektömb övezeti jelét Gk-6 -ra mint új övezeti jel. Illetve új közterületi út nyomvonal alakul ki.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Gyomaendrőd TESZK 9. számú módosítása (HÉSZ rendelet)"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő Testületének
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.../2018. (... ...) önkormányzati rendelete
a város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában
biztosított feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.
8.) Korm. rendelet 37. § (2) bekezdés b) pontja szerint a 9. mellékletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Békés Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály, Békés Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Budapest Főváros
Kormányhivatala Közlekedési Főosztály, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Honvédelmi Minisztérium Hatósági
Főosztály, Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi
és Foglalkoztatási Főosztály, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Miniszterelnökség, Kulturális örökség
védelméért felelős miniszter, Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Hatósági Főosztály
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali
Főosztály Földhivatali Osztály, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály
Erdőfelügyeleti Osztály, Békés Megyei rendőr-főkapitányság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Műszaki Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Országos Vízügyi
Főigazgatóság, Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése véleményének
kikérésével a következőket rendel el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzati Képviselő-testületének a város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010.
(II. 26.) számú rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 10. § (3) bekezdésében szereplő táblázata az alábbi új építési
övezettel és övezeti előírásokkal egészül ki:
Jel

Gk6 Kk

Övezeti jel

Sz
6,5

50
750

Beépítési
mód

Szabadon
álló

Max.
Beépítettség
(%)

Min/max
építmény
magasság
(m)

Min.
telekterület
(m2)

Min zöldfelület
%

Előkert
min.
/m/

Oldalkert
min.
(m)

Hátsókert
min.
(m)

50

6,5

750

25

5,0

h/2

h

2. § A Rendelet mellékletét képező B8-es számú tervlap helyébe az 1. melléklet szerinti tervlap lép.
3. § A Rendelet mellékletét képező B7-es számú tervlap helyébe a 2. melléklet szerinti tervlap lép.
4. § A Rendelet mellékletét képező K11-es számú tervlap helyébe a 3. melléklet szerinti tervlap lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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GYOMAENDRŐD VÁROS
9. SZ. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁS
JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ DOKUMENTÁCIÓ ANYAGA

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

Békéscsaba 2018. október 11.

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

Gyomaendrőd város.../2018. (... ...) KT sz. rendelete
Gyomaendrőd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló
9/2010. (II. 26.) Rendelet módosításáról (tervezet)
Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6.
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 37. § (2) bekezdés b) pontja szerint a 9. mellékletben biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Békés Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, Békés Megyei Kormányhivatal
Békéscsabai Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Hatósági és
Komplex Engedélyezési Osztály, Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály,
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési
Főosztály, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Békés
Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és
Foglalkoztatási Főosztály, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Miniszterelnökség, Kulturális
örökség védelméért felelős miniszter, Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal
Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Békés Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály, Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály, Békés
Megyei rendőr-főkapitányság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Hatósági
Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Országos Vízügyi
Főigazgatóság, Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
véleményének kikérésével a következőket rendel el:
1.§ Gyomaendrőd Város Önkormányzati Képviselő-testületének a város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) számú rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 10.§ (3)-ben szereplő
táblázata az alábbi új építési övezettel és övezeti előírásokkal egészül ki:

Jel

Gk6
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750
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építmény
magasság
(m)
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(m)
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min (m)
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(m)

5,0

h/2

h

2. § A Rendelet mellékletét képező B8-as számú tervlap helyébe az 1. melléklet szerinti tervlap lép.
3. § A Rendelet mellékletét képező B7-es számú tervlap helyébe a 2. melléklet szerinti tervlap lép.
3. § A Rendelet mellékletét képező K11-es számú tervlap helyébe a 3. melléklet szerinti tervlap lép.
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4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Toldi Balázs
polgármester

dr. Uhrin Anna
jegyző

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

Gk
6

Sz 50
6,5 750

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

Gk
6

Módosította : 2018-ban : Csabaterv Bt

Sz 50
6,5 750

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

Sz 50
Gk 6,5
750
6

Módosította :

2018-ban : Csabaterv Bt

4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. október 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A települési főépítészi tevékenységre kötött megállapodás módosítása
Dr. Uhrin Anna jegyző
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 16. pontja szerint az
önkormányzati főépítész a helyi önkormányzati településrendezési, valamint a törvényben meghatározott egyéb
építésügyi feladataival kapcsolatos döntés előkészítő személy. A települési önkormányzat az építésügyi feladatát, a
helyi rendelet megalkotásával és a kapcsolódó sajátos jogintézményekkel kapcsolatos tevékenységét a települési
főépítész közreműködésével látja el. A főépítész feladatait elsősorban a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint a
településképi bejelentési és véleményezési eljárás szabályait is rögzítő önkormányzati rendelet alapján látja el. A
főépítészi tevékenység ellátható kinevezéssel köztisztviselőként, vagy - az összeférhetetlenségre, a minősített
adatra és a felelősségre vonásra vonatkozó jogszabályi előírásokra való figyelemfelhívást is tartalmazó, a feladatkör
ellátására vonatkozó írásban megkötött - megbízási szerződés alapján. Jelenleg Gyomaendrődön az utóbbi
keretében történik heti egy napon a feladat ellátása.
Molnár Zoltán Gyula települési főépítész határozott idejű megbízása 2018. december 31-vel lejár. A Főépítész Úr
feladatait, a jogszabályi előírásoknak megfelelően látja el. Tevékenységéért havi 200.000,- Ft/hó (alanyi ÁFA
mentes) díjazásban részesül. A főépítész az ügyfélfogadási rendhez igazodva szerdai napokon végzi a településen
a tevékenységét. A fenti időtartam a gyakorlati igények szerint elégségesnek bizonyult.
Az önkormányzatnak gondoskodni kell a főépítészi feladatok további ellátásáról.
Javasoljuk a települési főépítészi tevékenységre kötött megállapodás 2020. december 31-ig - változatlan feltételek
mellett - történő meghosszabbítását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"A települési főépítészi tevékenységre kötött megállapodás módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a főépítészi feladatok ellátására, Molnár Zoltán Gyula
(5600 Békéscsaba, Teleki utca 30/1., szül. hely, idő: Békéscsaba, 1982. május 4. a.n.: Boldizsár Margit Eszter)
települési főépítésszel megkötött megbízási szerződés hatályát - változatlan feltételek mellett - 2020. december 31.
napjáig meghosszabbítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a módosító okirat aláírására és a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
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Határidő: 2018. 11. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Dr. Uhrin Anna
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. október 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló
önkormányzati rendelet módosítása I. forduló
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A törvényességi felügyeleti eljárás során a kormányhivatal részéről szakmai segítségnyújtással keretében javaslat
fogalmazódott meg Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a közterületek használatának rendjéről és
köztisztaságról szóló 18/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban (Továbbiakban:
Rendelet). A rendelet egyes részei nem felelnek meg a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5033/2017/4.
határozatában foglaltaknak.
A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5033/2017/4. határozata kimondja, hogy a közterület-használat
önkormányzati hatósági ügy, a magánjogi szabályoknak elsősorban a közigazgatási szerződési kapcsolat
háttérjogaként van jelentőségük.
A jelenleg hatályos Rendelet nem önkormányzati hatósági ügyként kezeli a közterület-használatát, hanem polgárjogi
szerződéses kapcsolatként. A Rendelet értelmében a tulajdonos képviseletében a polgármester köt bérleti
szerződést a közterület használójával.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása során az alábbiakat rögzíti.
A közterületet „véges közjószágnak” tekinti, amiből a helyi önkormányzat közhatalomként való eljárása
következik.
„Az önkormányzat rendeletalkotási feljogosítottságánál fogva közhatalomként jár el. Nem lehet tehát
mellérendeltségi viszonyban a használatot igénylővel. A véges közjószágnak minősülő közterület rendeltetéstől
eltérő – például kereskedelmi jellegű – használatát ezért az önkormányzat csakis közhatalomként és nem
tulajdonosként dönti el. Ezért ebben a kérdésben az önkormányzat – ideértve a Fővárosi Önkormányzatot is –
megfelelő fórumának közigazgatási határozatot kell hoznia, amellyel szemben fellebbezési jog biztosítandó.”
A fentiek miatt a Rendeletet át kell tekinteni és módosítani, hogy azok a Kúria határozatában foglaltaknak
megfeleljenek.
A Rendelet módosításához az alábbiakat javasoljuk.
1. § A „bérleti szerződés” szövegrész helyébe az „engedély” szöveg lép.
12. § (1) helyébe a következő lép: „A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához engedély szükséges.”
13. § helyébe a következő lép:„Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:”
15. § helyébe a következő lép:„Nem adható közterület-használati engedély, ha a használat:”
18. § (2) helyébe a következő lép: „(2) Építési engedélyhez kötött építmény esetében az építtetőnek, az építési
munkákkal összefüggő ideiglenes közterület-használat esetében a kivitelezőnek vagy az építtetőnek kell az
engedélyt beszerezni.”
18. § (3) helyébe a következő lép: „(3) Az Önkormányzati és intézményeinek beruházásaihoz a kivitelezőnek kell az
engedélyt beszerezni, de a közterület-használati díj fizetése alól mentesül.”
19. § (3) helyébe a következő lép: „(3) A (2) bekezdésben foglalt esetekben használó köteles a terület használatára
az engedélyt beszerezni az önkormányzattól.
21. § A „szerződés csak fél éves tartamára köthető” szövegrész helyébe az „engedély csak fél éves tartamára
köthető” szöveg lép.
22. § (1) A „szerződésben” szövegrész helyébe az „engedélyben” szöveg lép.
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A rendeletet javasoljuk kiegészíteni az alábbi pontokkal.
4. A közterületi engedély nélküli használata.
1. Aki a közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben használja,
köteles a hatóság felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, és az eredeti
állapotot helyreállítani.
2. A közterület használata során gondatlanság miatt bekövetkező zöldkár ellenértékét az elkövetőnek a hatóság által
megállapított, 33/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében rögzített faértékszámítás szerint kell
megfizetni.
3. Aki a közterület használatára vonatkozó rendelkezéseket megszegi vagy megkerüli, és a cselekmény súlyosabb
jogszabályi elbírálás alá nem esik, ez ellen közigazgatási hatósági eljárást kell lefolytatni.
5. Az eljárás megindítása
A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelő és a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal megbízott ügyintézői ellenőrizhetik, a közigazgatási hatósági eljárást hivatalból kell lefolytatni.
6. Az eljárás lefolytatása
1. A rendelet alapján a közterület-használat szabályait sértő magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatására
a Képviselő-testület a hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át.
2. A közterület-használat szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben közigazgatási hatósági eljárás
a) valamely cselekményben megnyilvánuló magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől számított 30 napon belül,
b) mulasztásban megnyilvánuló magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától számított 60
napon belül,
c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás esetén a jogellenes állapot észleléstől számított 60
napon belül indítható meg.
3. Az 1. pontban meghatározott határidők elteltét követően a közterület-használat szabályait sértő magatartás
elkövetése miatt eljárás nem indítható.
7. Alkalmazható jogkövetkezmények
1. Aki az a rendeletben meghatározott közterület-használat szabályainak betartását elmulasztja százötvenezer
forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, a közterület-felügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot
szabhat ki.
2. A közigazgatási bírságot a magatartás elkövetője a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül,
helyszíni bírságot a bírság kiszabását követő 30 napon belül a Gyomaendrőd Város Önkormányzata pénztárába
történő befizetéssel vagy a banki átutalással az Önkormányzat pénzforgalmi számlájára köteles teljesíteni.
3.Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet esetén a bírságot annak vezetőjével szemben
kell kiszabni, kivéve, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a közösségi együttélést sértő magatartást egyértelműen
azonosíthatóan más személy követte el.
4. A kiszabásra kerülő bírság mértékének megállapításának figyelembe kell venni
a) a közterület-használat alapvető szabályait sértő magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét, és
b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból
megállapíthatóak.
Kérem a Tisztelt Bizottságot valamint a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján a
rendeletmódosítást fogadja el alkalmasnak II. fordulóban történő megvitatásra.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Rendeletmódosítás I. forduló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületek használatának rendjéről és
köztisztaságról szóló 18/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességével egyet ért, továbbá
felkéri a jegyzőt, hogy a rendeletmódosítás normaszövegét terjessze be a 2018. novemberi ülésre.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. október 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Pájer Sándor kérelme
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a gyomaendrődi 7701/1 hrsz.-ú, strandfürdő, a 7701/2 hrsz.-ú, beépítetlen
terület megnevezésű, természetben a Templom-zugban található ingatlanok, valamint a 03/9 hrsz.-ú, strandfürdő
megnevezésű, természetben a Hármas-körös ártérben lévő ingatlan bérletére 2016. január 1. napjától 2025.
december 31. napjáig tartó határozott idejű szerződést kötött Pájer Sándor egyéni vállalkozóval.
Pájer Sándor kérelmet nyújtott be, melyben kéri az endrődi strandon általa végzett 718.834,-Ft értékű partvédelem
felújítási munkáinak megtérítését, valamint a gyomai strandra vonatkozó bérleti jogviszony 2019. évtől való
megszüntetését. A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 415/2017.(VIII. 31.) Gye. Kt. határozat döntött arról,
hogy a Templom-zugban lévő strandfürdő (7701/1 hrsz.) és a 7701/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő betonpartvédelem
javítási munkáit karbantartásnak tekinti, mely a 2015. december 28-án megkötött bérleti szerződés VII. 1. pontja
alapján a bérlő feladata. Ezen döntését Gyomaendrőd Város Önkormányzata továbbra is fenntartja.
Felek a bérleti szerződést 10 évig tartó határozott időtartamra kötötték, melyben kizárták a jogviszony rendes
felmondásának a lehetőségét.
A bérleti szerződés megkötésének feltétele volt mind a gyomai mind az endrődi strandok üzemeltetése, melyet a
bérlő vállalt.
A gyomai strand további üzemeltetésével kapcsolatban felek között személyes egyeztetés történt.
Nem javasoljuk a bérleti szerződés módosítását, azonban javasoljuk annak a lehetőségét megvizsgálni, hogy
gyomai strand további üzemeltetésre milyen lehetőségek vannak.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"Betonpartvédelem javítási, karbantartási munkák"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 415/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozatában
foglaltakat fenntartva a Templom-zugban lévő strandfürdő (7701/1 hrsz.) és a 7701/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő
betonpartvédelem javítási munkáit karbantartásnak tekinti, mely a 2015. december 28-án megkötött bérleti
szerződés VII. 1. pontja alapján a bérlő feladata.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
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"Bérleti szerződés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja módosítani a 7701/1 hrsz.-ú, strandfürdő,
a 7701/2 hrsz.-ú, beépítetlen terület megnevezésű, valamint a 03/9 hrsz.-ú, strandfürdő megnevezésű ingatlanok
bérletére Pájer Sándor egyéni vállalkozó bérlővel 2015. december 28. napján kötött szerződést.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Tisztelt Polgármestert, hogy vizsgáltassa meg
a gyomai strand más módon való üzemeltetésének a lehetőségeit, és annak eredményét terjessze a Képviselőtestületi elé.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

HATÁROZAT
415/2017. (VIII. 31.) Képviselő-testületi határozat
"Templom-zugi strandon lévő betonpartvédelem javítási munkái"
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
415/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pájer Sándor egyéni vállalkozó (5500 Gyomaendrőd,
Arany János utca 23/1.) által beterjesztett, a Templom-zugban lévő strandfürdő (7701/1 hrsz.) és a 7701/2 hrsz.-ú
ingatlanon lévő betonpartvédelem javítási munkáit karbantartásnak tekinti, mely a 2015. december 28-án megkötött
bérleti szerződés VII. 1. pontja alapján a bérlő feladata.

Határidő: azonnal
K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

Dr. Uhrin Anna
jegyző

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. október 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

GYÜSZ-TE szezonelemzés, és feladatterv
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2017. (I.26.) Gye. Kt. határozatával módosította a
Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesülettel (Továbbiakban GYÜSZ-TE) 2015-ben kötött
együttműködési megállapodást, amit a 13/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozatával változatlan formában és tartalommal
hatályában fenntartott.
A szervezet - a megállapodás II. fejezet 5. pontja alapján éves feladattervet készít, melynek része a marketingterv,
továbbá a II. fejezet 6. pontja értelmében - évente 2 alkalommal beszámolót készít (idényfelkészülés, idényelemzés),
melyeket a Képviselő-testület elé terjeszt. A feladatterv és beszámoló jelen előterjesztés része.
A mellékelt anyagban megfogalmazásra került, hogy a GYÜSZ-TE az önkormányzati intézményekkel a Kállai Ferenc
Kulturális Központtal és a Szent Antal Népházzal szorosabb kapcsolatot ápol. A megyei horgászszövetséggel is jó
az együttműködés, melynek keretében több horgászattal, horgászturizmussal kapcsolatos tevékenység is
megvalósult, 2018-ban az I. Békés megyei Horgász- és Vadásznap Gyomaendrődön került megrendezésre.
A megküldött anyagban a GYÜSZ-TE javaslatokat fogalmazott meg az Önkormányzat részére, melyben javasolja az
idegenforgalmi adó ellenőrzés fenntartását, kezdeményezik az egyeztetést a turisztikailag frekventált területeken a
hulladékelszállítás és lomelszállítás hatékonyságáról, valamint javasolja a városi rendezvények hatékonysága
érdekében az Önkormányzat és a GYÜSZ-TE közösen adjon ki felhívást a helyi rendezvényszervezők számára.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"2019. évre vonatkozó feladatterv"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2017. (I.26.) Gye. Kt. határozata alapján élő és a
13/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozatával változatlan formában és tartalommal hatályában fenntartott megállapodás II.
fejezet 5. alapján a GYÜSZ-TE, mint TDM szervezet által összeállított 2019. évre vonatkozó feladattervet
jóváhagyja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
2. döntési javaslat
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"2018. évi beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2017. (I.26.) Gye. Kt. határozata alapján élő és a
13/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozatával változatlan formában és tartalommal hatályában fenntartott megállapodás II.
fejezet 6. pontja értelmében a GYÜSZ-TE, mint TDM szervezet 2018. októberi szezonelemzéssel kiegészített
beszámolóját elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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Vezetői összefoglaló
Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület (röviden GYÜSZ-TE) célja: Gyomaendrőd turisztikai
desztinációjának pozicionálása nemzetközi és hazai turisztikai piacon úgy, hogy szervezeti összefogás mellett az
önkormányzattal karöltve egy megalapozott újszerű marketingstratégiát kialakítva, erre a célra igényelhető állami
támogatások segítségével, konzekvens brand - építő lépéseket tartalmazó tervezet alapján a látogatók/vendégéjszakák számának növelése, és motivációjuk maximalizálása, ezzel elérendő, hogy városunk és
vidéke turisztikailag frekventált lehessen. A fenntartható turizmus kialakítása, megőrzése és fejlesztése Gyomaendrődön. A turizmus esetében a fenntarthatóság a természeti, a kulturális és az épített környezeti elemek okos
felhasználást, fejlesztését és egyben védelmét jelenti, minek következtébena turizmusban részt vevők érdekei,
elvárásai egyszerre teljesülnek, a gazdasági előnyökből egyszerre részesülnek. Fenntartja a kommunikációt az
önkormányzat, turisztikai vállalkozók, szakmai szervezetek, civilek és a lakosság között a fejlődés érdekében.
Megfelelő kompetenciát biztosít (anyagi forrásokat és szakembereket) a feladatok végrehajtásához, a közösségi
érdekeket előtérbe helyezve. Az egyesület működése révén összeadódnak a szellemi javak, mely a város turisztikai fejlődését irányzó anyagi javak megteremtését célozza. Helyi turizmusban érintett gazdasági szereplők
szakmai továbbképzése, oktatása. (Forrás: GYÜSZ-TE alapszabály)
Fentieket figyelembe véve egyesületünk az idei évben számos olyan feladatot végzett el, melyekkel elősegítette
a város turisztikai kínálatának turisták körében történő népszerűsítését.
2018. március-április – turisztikai kiállításokon való részvétel
2018. áprilistól – közös marketing tevékenység a Kállai Ferenc Kulturális Központtal, Szent Antal Népházzal,
Liget Fürdővel és az Önkormányzattal
2018. június – „Körös Pecsétgyűjtő” terjesztése turisták körében
2018. június-augusztus – turisztikai információs stand a városban lévő rendezvényeken
2018. június-augusztus – ajándéktárgyak kínálatának bővítése helyi alkotók termékeivel
2018. júniustól – Joe Petersburger megkeresése, tiszavirágzásban rejlő turisztikai lehetőségek kiaknázása
2018. június – Önkormányzattal és a Kállai Ferenc Kulturális Központtal lobbitevékenység végzése a 30. Országos Diákszínjátszó Találkozó megrendezése ügyében
2018. július-szeptember – fotópályázat hirdetése
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az aktív-, egészség- és ökoturizmus mellett érdemes a
horgászturizmusban rejlő lehetőségeket minél jobban kihasználni. Ebben a KHESZ-szel való együttműködés
segítséget nyújt, hiszen az idei év augusztusában Gyomaendrőd adott otthont az I. Békés megyei Horgász- és
Vadász Napnak. Noha a horgász és vadász szervezetek elképzelése, hogy minden évben más településen kerül
megrendezésre az esemény, fontosnak tartjuk a két szervezettel történő egyeztetést arról, hogy legalább kétévente Gyomaendrőd adjon otthont a rendezvénynek. További potenciált jelenthet Gyomaendrődnek a térségbe
érkező turisták minél nagyobb százalékban történő elérése, ugyanis úgy ahogy a városunkba érkező turista is
ellátogat környékbeli településekre, egyre gyakrabban fordul elő, hogy a közeli településeken megszálló turisták
is átjönnek Gyomaendrődre. A környékre érkező turistákban rejlő lehetőségek kiaknázásában a kb. 60 km-es
térség turisztikai szervezeteivel való minél hatékonyabb együttműködés nyújthat segítséget.
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Változások az Egyesület életében

2017. május 15-én tartott közgyűlésen az egyesület tagsága a vezetőséget illetően több fontos döntést is meghozott. Az elnökségi tagok számát tizenkettőről hétre csökkentette, illetve a felügyelőbizottság létszámát is csökkentette hét főről, háromra. Ezen a közgyűlésen az korábbi elnökségi tag benyújtotta lemondását, köztük Dr. Glózik
Klára is, aki nem jelöltette magát újra. A 2017. május 29-én megtartott közgyűlésen megválasztásra kerültek az
egyesület vezetőségi tagjai:
Elnökség:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Felügyelőbizottság:

Gera Krisztián, elnök
Rideg Zoltán, elnökhelyettes
Dobó Anita
Károlyi Mihály
Kovács Péterné
Pájer Sándor
Toldi Balázs

1. Liptay János, FEB elnök
2. Lehóczkiné Timár Irén
3. Tótka Sándor

Emberi erőforrások
A Turisztikai Egyesület (átlagosan) egy főállású munkavállalóval dolgozott az év során, aki mind a TDM menedzseri, mind a Tourinform irodavezetői feladatokat is ellátta.
Tekintve, hogy főállású munkavállalónk munkaügyi támogatása lejárt és a kötelező béremelésnek köszönhetően
a bére is növekedett, az egyesület nem tudta volna kigazdálkodni egy másik ember főállású foglalkoztatásának
költségeit.
A nyári szezon alatt (május-augusztus) 3 fő diáknak biztosítottunk munkát.
Szakmai tevékenységünk
Szakmai tevékenységünk lefedi a TDM szervezet működtetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a Tourinform
iroda működtetését és az azzal járok feladatokat. Mivel mindkét feladatkört együttesen végzik munkatársaink
ezeket egyben mutatjuk be a következőkben.
Marketing tevékenység
A következő felsorolás az egész éves marketing tevékenységeinket mutatja be:

Marketing tevékenységek bemutatása
Feladat
www.gyomaendre.hu működtetése
www.gyomaendre.hufacebook
oldalának működtetése
Információ- illetve segítségnyújtás a városba érkező
turistáknak
Nemzeti Turisztika Adatbázis
töltése /Tourinform feladat/
Garantált programajánló elké-

Leírás
Gyomaendrőd, mint turisztikai desztináció
bemutatása, turisztikai szolgáltatók bemutatása, rendezvények, aktualitások feltöltése
Rendezvények hirdetése, turisztikai szolgáltatók bemutatása, nyereményjátékok,
programajánló
Beérkező telefonos, e-mailes illetve személyes kérdések megválaszolása, tájékoztatás
Gyomaendrődön és gyűjtőterületén található minden turisztikai objektum/esemény
adatbázisba történő feltöltése, ellenőrzése
Programok összegyűjtése, kiadvánnyá

Típus / Időzítés
folyamatos online marketing
folyamatos online marketing
folyamatos direkt marketin
folyamatos (versenysemleges) online marketing
minden szezon elején
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szítése
Facebook kampányok

(plakát, szórólap) rendezése, feltöltése a
honlapra, nyomtatása, terjesztése
Kampány tervezése, végrehajtása és monitoring mindez a költséghatékonyság
jegyében

Országos turisztikai szakoldalon való kampány

Marketing kampány kidolgozása, végrehajtása, majd monitoring

Információ nyújtása városi
rendezvényeken Tourinform
kitelepülés formájában

Információnyújtás Gyomaendrőd és környéke látnivalóról, kiadványok terjesztése

Megyei és Országos szintű
Országos, régiós, megyei kiadványokban
kiadványokban közreműködés történő közreműködés információszolgáltatással

offline / online marketing
folyamatos online marketing (folyamatban Disznótors és Böllérpálinka
Verseny kampánya)
anyagi forrás esetén
(legutóbb 2016. szeptember)
Felmerülő igény esetén
direkt marketing (legutóbb Sajt és Túrófesztiválon)
folyamatos marketing
(legutóbb MTÜ kempingtérkép aktualizálás)

Termékfejlesztés
A gyomaendre.hu illetve a Gyoma Endre facebook-os oldalunk folyamatos frissítésével, aktualizálásával egyre
több emberhez juttatjuk el programjainkat illetve Gyomaendrőd közelében lévő programokat az érdeklődőknek.
Az online marketig természetesen nemcsak szezonális feladat, egész év folyamán végezzük.
Az irodában a szezon elején ismét elkészítettük az éves programajánlónkat, garantált programokkal, melyet plakát és szórólap formájában terjesztettünk. Eljutattunk belőle a környező települések Tourinform irodáiban, illetve
a helyi turizmusban érdekelt és érintett intézményekbe. A garantált programok összegyűjtésével segítettük a
szolgáltatókat a programlehetőségek hirdetésével, ajánlásával, illetve a turisták kényelmét is segítette.
A 16 holtágunknak köszönhetően a horgászat is népszerű az ide érkezők számára. Irodánk az állami turista horgászjegy megszerzésében nyújtott segítséget az eszközök (internet, nyomatató) biztosításával és tájékoztatással, ezzel növelve a horgászturisták kényelmét.
Júniusra elkészült horgászati szakértő bevonásával egy olyan horgászatot bemutató anyag, amely teljes képet
nyújt a Hármas- Körösről és 16 gyomaendrődi holtágáról. Az anyag elérhető teljes terjedelmében a honlapunkon:
www.gyomaendre.hu/horgaszat
Ajándéktárgyaink kínálata bővült a szezon során, és szép számmal eladásra is kerültek. Legnépszerűbb a hűtő
mágnes és a kulcstartó volt, melyeken Gyomaendrőd jelképes helyei láthatóak. Továbbá bővítettük fotóanyagunkat is, városi képekkel.
Információ szolgáltatás - Tourinform iroda üzemeltetése
Elöljáróban még működési helyeinkről és nyitva tartásunkról a könnyebb érthetőség kedvéért:
Körös Látogatóközpont (Jókai u. 6.) Infopont: szept 1. – ápr. 30 között
Nyitva: hétköznap 8:00 és 16:00 között.
Tourinform iroda (Liget fürdő pénztárral szemben): május 1 és augusztus 31.. között
Nyitva: H-P 9:00 -17:00 és Szo: 10:00 -16:00, valamint Vas (jún 1 - aug31) 10:00 -16:00
A téli és kora tavaszi feladat a helyi idősek segítése az Erzsébet programban való regisztrálásában és szállásfoglalásban. A program idén a tavalyinál is népszerűbb volt, viszont idén kevesebb pályázó nyert. A programot értékelve elmondhatjuk, hogy a program az irodai kapacitásait idén nagy mértékben lekötötte.
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A Tourinform iroda kitelepüléssel nyitotta a munkáját, a Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztiválon
vettünk részt. Békés megyét és Gyomaendrődöt népszerűsítettük a rendezvényen. A rendezvényt továbbá segítettük a saját honlapunkon, facebook oldalunkon illetve a programturizmus.hu oldalon való megjelenéssel.
A Tourinform iroda működését a Liget fürdő pénztárral szemben, ahogy feljebb is említettük 2018. május elsején
kezdte meg. A szezon során (május 1 –szeptember 10.) összesen 805személyes megkeresésünk volt,
153telefonos és 112 e-mail-es.

Tourinform Gyomaendrőd iroda statisztika (május 1 és szeptember 10 között)
Megkeresés típusa
Megkeresések száma (db)- Megkeresések száma - Megkeresések szá2016 év
2017 év
ma - 2018 év
Telefonos
149
188
153
E-mail
51
95
112
Személyes
789
1042
805
Összesen
989
1325
1070
A Tourinform iroda a Magyar Turisztika Ügynökséggel kötött névhasználati szerződés értelmében a következő
feladatokat látja el az iroda:
Térítésmentes szolgáltatások:
- versenysemleges tájékoztatás a belföldi és külföldi vendégek részére a helyi, térségi és országos turisztikai kínálatról (látnivalók, turisztikai szolgáltatók, programlehetőségek, stb…)
- versenysemleges tájékoztatás a helyi lakosság számára helyi, térségi és országos turisztikai kínálatról (látnivalók, turisztikai szolgáltatók, programlehetőségek, stb…)
- nemzeti, regionális, térségi és helyi turisztikai kiadványok terjesztése (az MT Zrt., más Tourinform irodák, valamint saját és a helyi turisztikai szolgáltatók kiadványai)
- a turisták érdekeinek képviselete, a felmerült problémák kezelésében való segédkezés
- segítségnyújtás további felmerülő kérdésekben
Térítés ellenében nyújtott szolgáltatások:
- helyi termékek, valamint a várost és a térséget promótáló könyvek értékesítése
- térkép, képeslapok értékesítése
- az Interticket jegyértékesítő hálózatban szereplő rendezvények jutalék ellenében történő jegyértékesítése
- Hungary Card értékesítése
- egyéb szervezetekkel kötött együttműködési megállapodás értelmében történő jegyértékesítés
Szakmai jellegű tevékenységek(Tourinform-os kötelezettségek):
- az iroda berendezése a névhasználati szerződésben leírtak szerint
- folyamatos kapcsolattartás az iroda működési területéhez tartozó szakmai szolgáltatókkal, vállalkozókkal, szakmai szervezetekkel, intézményekkel
- folyamatos kapcsolattartás a térségi, megyei, régiós, országos szakmai szervezetekkel (más
Tourinform irodák, Tourinform Békés megye, Dél-Alföldi Regionális Marketingigazgatóság)
- turisztikai jellegű információkat, adatokat továbbít a különféle turisztikai tervdokumentumok megfelelő szakmai hátterének biztosításához, illetve azok kidolgozásához
- folyamatos adatgyűjtés, adatszolgáltatás és adatfrissítés az iroda működési területét érintő turisztikai adatokkal, információkkal kapcsolatban (NETA adatbázis kezelése)
- folyamatos adatgyűjtés, adatszolgáltatás és adatfrissítés a különféle turisztikai kiadványokat illetően
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- statisztikai adatok képzése elsősorban az iroda látogatottsági és megkeresési adataira vonatkozóan (személyes, telefonos, e-mailes), illetve azok továbbítása a felsőbb szervek felé
- az iroda működéséről szóló jelentések, beszámolók, tervek elkészítése és megküldése a felsőbb
szervek felé
- az irodát érintő bárminemű változás bejelentése a felsőbb szervek felé
- részvétel az MT Zrt. által szervezett továbbképzéseken, konzultációkon, tréningeken, valamint az
országos Tourinform találkozókon
- a Tourinform hálózat, valamint az MTÜ saját honlapjának folyamatos nyomon követése, az aktualitások figyelése (tekintettel a szakmai oldalakra)
- az MTÜ által előírt határidős feladatok pontos, időre történő végrehajtása
A Magyar Turisztikai Ügynökség a fenti feladatokat, valamint a névhasználati szerződés betartását több módszerrel is ellenőrizte, így a szezon során volt telefonos és személyes ellenőrzés valamint mystery shopping (telefonon, e-mailben és személyesen több alkalommal és nyelven) is, melyeken az iroda mindig megfelelt.
Kiemelném a feladatok közül a Nemzeti Turisztikai Adatbázis (röviden: NETA) feltöltését, mellyel az iroda adatgyűjtő területe1 felkerül az www.itthon.hu2 turisztikai honlapra és ezzel a magyarországi turizmus térképére. Ide
versenysemleges módon minden turisztikai szolgáltató illetve esemény feltöltésre kerül. (függetlenül attól, hogy
tagja-e a TDM szervezetnek)
Kiemelendő továbbá, hogy az ide érkezőket nem csak magyar, hanem angol és német nyelveken is kiszolgáljuk,
segítve ezzel a külföldiek boldogulását.
A szezon folyamán több alkalommal megkerestek minket személyesen illetve telefonon keresztül, hogy segítséget kérjenek a megfelelő szállásfoglaláshoz.

1
2

Tourinform Gyomaendrőd adatgyűjtő területe: Gyomaendrőd, Mezőberény, Hunya, Köröstarcsa, Csárdaszállás
Magyarország hivatalos turisztikai honlapja - MTÜ által működtetett
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. október 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendeletével fogadta el
a város 2018. évi költségvetését. Jelen előterjesztésben beszámolunk az önkormányzat és intézményei 2018. évi
háromnegyed éves gazdálkodásának alakulásáról, bemutatjuk a realizálódott bevételek és a teljesült kiadások
összegeit.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Műk. célú támogatás
ért.kiad. pénzeszk. átadás
ÁK, ellátottak juttatása
Működési kiadások
összesen
Felújítások
Beruházások
Támogatás értékű felhalm.
kiadás és pénzeszk. átadás
ÁK
Felhalmozási kiadások
összesen
Tartalék összesen
Kiadások összesen
Intézményeknek nyújtott
támogatás
Államháztartáson belüli
megelőlegezések
visszafizetése
Pénzeszközök lekötött
bankbetétként elhelyezése
Forgatási célú értékpapírok
vásárlása
Kiadások mindösszesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

345729
40154

361923
42409

172849
22793

Telj / a mód. Ei %
ban
47,76
53,75

526051
725996

632583
802750

348391
608095

55,07
75,75

1637930

1839665

1152128

62,63

345703
1099146
16879

532846
1008059
25227

228294
268373
8469

42,84
26,62
33,57

1461728

1566132

505136

32,25

225513
3325171
384150

508287
3914084
395885

0
1657264
299884

0,00
42,34
75,75

36230

36230

100,00

0

0

81000

0

376000

376000

3709321

4722199

2450378

100,00
51,89

A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok
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adatai időarányos alatti teljesítést mutatnak. Az Önkormányzatnál kell megtervezni a képviselők és
polgármester, a mezőőrök, a polgárvédelmi bázis, a közfoglalkoztatás bérjellegű kiadásait. A Start
mintaprogram és az egyéb közfoglalkoztatás 2017. évről áthúzódó programelemei 2018. február 28-ával
zárultak, így a vizsgált időszakban az ezekhez a programokhoz kapcsolódó bérek és járulékok a terv 100%ában teljesültek, ugyanakkor a 2018. márciusában induló 7 új programelem betervezett bér és
járulékkiadásához tényleges teljesítés csak 6 hónaphoz kapcsolódik, a felhasználás mértéke 50%. Az
időarányos alatti teljesítés továbbá azzal indokolható, hogy a 3 EFOP-os projekt (Élethosszig tartó tanulás
támogatása, Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért, Humán szolgáltatások fejlesztése a
Gyomaendrődi járásban) esetében a bérekre betervezett több mint 93 millió Ft-ból a vizsgált időszakban
mindössze 21 millió Ft felhasználás történt.
A dologi kiadásoknál a teljesítés 55%-os, ami időarányos alatti felhasználást mutat. A 3 EFOP-os
projektnél a dologi kiadásokra betervezett 191 millió Ft-ból mindössze 99 millió Ft jelentkezett tényleges
kiadásként.
A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások teljesülése összességében kis
mértékben időarányos feletti. Az időarányos feletti teljesítés elsősorban azzal magyarázható, hogy a társulás
részére átutalt támogatás összege a betervezett éves keretnek a 79%-a volt a vizsgált időszakban. A Liget
Fürdő Nonprofit Kft. szeptember végéig 23 millió Ft-ot vett igénybe a működési kiadásainak finanszírozására
betervezett 30 millió Ft-ból. Itt jelenik meg a bölcsődei és családi napközi feladatellátáshoz, az
önkormányzati tűzoltóság, a helyi buszközlekedés, a Zöldpark Nonprofit Kft. (parkfenntartás, Sportcsarnok
működtetése, temető üzemeltetése) és a Gyomaszolg Kft. által ellátott feladatokra (holtágak üzemeltetése)
biztosított támogatás időarányos összege. A Bursa Hungarica ösztöndíjprogramhoz biztosított támogatás
összege 1.150 E Ft volt. Az ebben az időszakban megfizetett hulladékgazdálkodási, vízgazdálkodási és
kistérségi hozzájárulás összege 1.418 ezer Ft. Megtörtént a Regionális Hulladékkezelő Mű által megfizetett
2018. I. félévi bérleti díjának tovább utalása a települési önkormányzatok felé 1.323 E Ft összegben. A
KEOP-os hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó eszközök bérleti díjának finanszírozására a Gyomaközszolg
Kft. részére átadott támogatás összege 3.303 E Ft, a Regionális Hulladéklerakó részére biztosított összeg
2.202 E Ft volt a vizsgált időszakban. A segélyekre megtervezett keretből 33.146 ezer Ft került
felhasználásra, 47% a felhasználás mértéke.
A tervezett felújításokból 228 millió Ft értékű munka valósult meg:
a Hivatal épületének energetikai korszerűsítéséhez megtörtént az előleg összegének, valamint az I.II. és III. részszámlának a kifizetése a kivitelező részére közel 120 millió Ft összegben
az endrődi városrész rehabilitációja projekt tervezési végszámlája, az akcióterületi terv és költség
haszon elemzés, a kivitelező előlegszámlája, az I. és II. részszámla 100,5 millió Ft értékben
a Ravatalozó épületének homlokzat felújítása 2.940 E Ft értékben
a Hősi emlékmű felújítás költsége 4.153 ezer Ft összegben jelentkezett.
A tervezett beruházások 268 millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják:
a Népligeti sporttelepen a kerítés és lelátó megvalósításához megtörtént az önrész kifizetése 1.566
ezer Ft összegben
Ipartelep út mellett járda építés és egyéb út és parkoló építéshez kapcsolódó engedélyek, tervek,
eljárási díjak 3.497 ezer Ft értékben
útépítés 2.017 ezer Ft értékben
3 db kerékpártároló vásárlása 69 ezer Ft összegben
a belvíz IX. projekt előleg, 25, 50 és 75%-os kiviteli számlája nettó 149.594 ezer Ft összegben
a gyepmesteri telepen kenel bővítés 1.331 ezer Ft értékben
Öregszőlőben 4 db közkifolyó létesítése 1.549 ezer Ft összegben
a Szabadság téren ideiglenes fogyasztásmérő és színpadi csatlakozó szekrény kialakítása 2.629
ezer Ft értékben
DAF hulladékszállító jármű vásárlása bruttó 38.057 ezer Ft összegben (A jármű nettó összegét a
Kistérség pénzeszköz átadás formájában visszautalta az önkormányzat részére, az áfa részt
visszaigényeltük. A tulajdonviszony rendezése miatt volt szükség ezen ügyletre.)
Szelektíven gyerekszemmel projekthez esővízgyűjtő beszerzése 79 ezer Ft értékben
Közvilágítási hálózat bővítése 4.083 ezer Ft összegben
kis értékű informatikai és egyéb eszközök (szivattyú, winchester, monitor, roll-up) beszerzése 1.046
ezer Ft értékben
fénymásoló, e-szig és kártyaolvasó vásárlása 613 ezer Ft értékben
Kner kollégiumba szivattyú, asztal, konyhabútor és 6 db szék beszerzése 784 ezer Ft összegben
5 db klíma beszerzése 1.385 ezer Ft összegben
világítás korszerűsítési eszközök beszerzése 172 ezer Ft értékben
a Sportcsarnokba sporteszközök vásárlása 1.134 ezer Ft értékben
a közfoglalkoztatási mintaprogramban beszerzett eszközök, gépek, berendezések 1.102 ezer Ft
értékben
Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi járásban projektben kis-és nagyértékű eszköz
vásárlások 16.011 ezer Ft értékben
Tanórán kívüli kulturális foglalkozások támogatása projektben eszközbeszerzések 1.629 E Ft
összegben
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Mezőőrök részére eszközbeszerzés 134 ezer Ft értékben
csapadékcsatorna és áteresz építés 553 ezer Ft összegben
szivattyú vásárlások 571 ezer Ft értékben
játszóterekre napvitorla telepítése 448 ezer Ft értékben
sövény-és ágvágó, fűkasza és lombfúvó beszerzése 1.038 ezer Ft összegben
Fürdő spray park alépítményi munkák és a kialakítás I. részszámlája 12.344 ezer Ft összegben
Kis Bálint Általános Iskola sportudvar kialakításának előlege, részszámlája és végszámlája 22.998 E
Ft értékben
piackorszerűsítés projekthez kiviteli tervdokumentáció készítése 1.905 E Ft
A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi működési
bevétel
Vagyoni típusú adók
Termékek és
szolgáltatások adói
Egyéb közhatalmi
bevétel
Támogatás értékű
műk. bevétel,
műk.c.peszk.átvét ÁHon kívülről, kölcsön
visszatér.
Önk-ok
műk.támogatása
Működési bevétel
összesen
Felh. bev., tám. értékű
felh. bev.,
felh.c.peszk.átvét ÁHon kívülről, kölcsön
visszatér.
Felhalmozási bevétel
összesen
Előző évi maradvány
Belföldi értékpapírok
beváltása, értékesítése
Bevételek
mindösszesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.
91552

Módosított ei.
108742

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
87904
80,84

82000
328000

82000
328000

81773
352957

99,72
107,61

11000

11000

4485

40,77

624088

626196

335751

53,62

951314

996441

789827

79,26

2087954

2152379

1652697

76,78

469863

501030

801784

160,03

469863

501030

801784

160,03

1151504
0

1242790
826000

1242790
450000

100,00
54,48

3709321

4346199

4147271

95,42

A saját bevételek összességében az időarányos felett teljesültek. Az önkormányzati fejlesztések forrását és
saját erejét képező megtakarítás 457 millió Ft összegéből 376 millió Ft kamatozó kincstárjegybe van fektetve,
a kincstárjegyek értékesítésére 2019. április hónapjában kerül sor. Betétbe 81 millió Ft került elhelyezésre,
2018. novemberi lejárattal. A kincstárjegy lejáratakor realizálandó kamat mértéke évi 0,8%, a betét esetén a
kamat mértéke évi 0,9%.
A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban több mint 104%-on teljesültek, a betervezett 421 millió Ft-tal
szemben 439 millió Ft realizálódott. A vagyoni típusú adóbevétel 99,7%-ban, a termékek és szolgáltatások
adói pedig 107,6%-ban realizálódtak. A vagyoni típusú adók közé tartozik az építményadó, az épület után
fizetett idegenforgalmi adó, telekadó és a magánszemélyek kommunális adója. A termékek és szolgáltatások
adói közé sorolandó a helyi iparűzési adó, a gépjárműadó, a talajterhelési díj bevétel és a tartózkodás után
fizetett idegenforgalmi adó. Az iparűzési adóbevételünk 36 millió Ft-tal haladja meg az éves tervet a vizsgált
időszakban.
A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra átvett
pénzeszközök, kölcsönök visszatérítése 54%-ban teljesültek. Itt jelenik meg a Start mintaprogramra és az
egyéb közfoglalkoztatásra járó támogatás 106.517 E Ft összege, az Autómentes Nap megszervezésére múlt
évben elnyert 194 E Ft összegű támogatás, Csárdaszállás és Hunya Község Önkormányzatai a hivatal 2017.
negyedik negyedévi és a 2018. első negyedévi költségeihez elutalta a bekért kiegészítés összegét 4.690 E
Ft összegben. A Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2017. évi működéséhez Hunya és
Dévaványa települések átutalták a kiegészítő támogatást 1.095 E Ft összegben, a mezőőri támogatás
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összege 4.050 E Ft, a mezőgazdasági támogatások 6.480 E Ft értékben realizálódtak. A 2017. év 2018. évi
szúnyoggyérítési feladatokhoz érkezett önkormányzati támogatás összege 637 E Ft. A három EFOP-os
pályázathoz is érkezett előleg a vizsgált időszakban, 18.148 E Ft a Kulturális intézmények a köznevelés
eredményességéért projekthez, 37.230 E Ft az Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön
projekthez, illetve 149.942 ezer Ft a Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi járásban projekthez.
A Körös-szögi Kistérségi Társulás 2.432 ezer Ft összegben utalt támogatást, melyből 2.107 ezer Ft a KEOPos projektekben beszerzett eszközök bérbeadásából származó bevétel fel nem használt összege volt, illetve
megtörtént a 2017. évi működési hozzájárulás elszámolása is, melynek során 325 ezer Ft az önkormányzat
részére visszautalt, fel nem használt támogatási összeg. 1 millió Ft támogatás érkezett az I. világháborús
rendezvény megtartásához, 3.217 ezer Ft pedig a kapott Erzsébet utalvány összege.
A támogatás értékű felhalmozási bevételek és az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett
pénzeszközök, valamint felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök közel 802 millió
Ft összegben teljesültek. Itt jelenik meg a közfoglalkoztatás felhalmozási támogatása 10.309 ezer Ft
összegben, az Endrődi háziorvosi rendelő felújítására kapott 42.511 ezer Ft összegű támogatás, a Kis Bálint
Általános Iskola energetikai korszerűsítésére elnyert 90.994 ezer Ft összegű támogatás, a Piac fejlesztésére
leutalt támogatási előleg 73.846 ezer Ft összege, a Blaha úti óvoda fejlesztésének 45.000 ezer Ft összegű
támogatási előlege, a Fűzfás zugi áteresz felújításának (95.000 ezer Ft), a Kodály-Hídfő utca közti belvíz
elvezetésnek (70.000 ezer Ft), a Csókás zugi áteresz felújításának (75.000 ezer Ft) támogatási előlegei,
továbbá a Gyomai városrész rehabilitációjának 250.000 ezer Ft összegű támogatási előlege, az I.
világháborús emlékmű felújításához kapott 2.000 ezer Ft összegű támogatás, a hulladékgyűjtő jármű
tulajdonviszonyának rendezéséhez kapcsolódóan a Kistérség részéről átutalt 29.966 ezer Ft, a KEHOP-os
projekthez történő területértékesítésből befolyt 13.146 ezer Ft, egyéb telek értékesítéséből realizálódott
1.244 ezer Ft, továbbá az út és csatorna érdekeltségi hozzájárulás címén befolyt 183 ezer Ft, valamint a
lakosság részéről a lakás-, belvíz-és elemi kár kölcsön törlesztések 882 ezer Ft összege. A Gyomaendrődi
Gyermeklabdarúgó Egyesület átutalta a Népligeti Sporttelepen építendő kerítés önerejét 500 ezer Ft
összegben, illetve a Körös-vidéki Horgászegyesület Szövetsége átutalta a kialakítandó versenypálya
építéséhez vállalt 1.200 ezer Ft-ot.
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
A vizsgált időszakban a hivatal kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása:
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei %
ban
73,65
71,90

Személyi juttatások
173884
184698
136036
Munkaadót terhelő
37275
39396
28325
járulékok
Dologi kiadás
41052
51162
29396
57,46
Működési célú támogatás
5340
5416
4045
74,69
értékű kiadás, működési
célú pénzeszköz átadás
ÁK, segély kifizetés
Működési kiadások
257551
280672
197802
70,47
összesen
Beruházás
550
550
271
49,27
Felújítás
3300
3300
0
0
Kiadások
261401
284522
198073
69,62
mindösszesen
A hivatalnál a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok kis mértékben az időarányos alatt
teljesültek. Az igazgatási szakfeladaton belül külön bontáson és külön szervezetkódon jelennek meg a
kirendeltségeken (hunyai és csárdaszállási) dolgozó köztisztviselők. A Közös Hivatalnál összességében az
időarányos alatti teljesítés azzal magyarázható, hogy a jubileumi jutalom terhére nem történt kifizetés 2018.
szeptember 30. napjáig. A folyamatban lévő CLLD pályázathoz kapcsolódóan betervezett bér és
járulékköltség 74%-a került felhasználásra.
A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése a CLLD projekt nélkül, időarányos alatti (70%) felhasználást
mutat. A projekt dologi kiadásainak finanszírozására 9.975 E Ft került beépítésre, melyből mindössze egy
tétel (Helyi közösség fejlesztési stratégia átdolgozása) kifizetésére került sor, bruttó 635 E Ft összegben.
A működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások teljesítési adatai között jelenik meg a
Zöldpark Nonprofit Kft. által végzett épülettakarításra kifizetett havi 445 E Ft, valamint a Közös Hivatal Hunyai
Kirendeltségén havonta kifizetett gyermekvédelmi támogatás összege.
A beruházások között 271 ezer Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban, hősugárzó, porral oltó
készülék, ütve-fúrógép és 4 db fényzáró szalagfüggöny vásárlására került sor.
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Bevételek alakulása:
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

1000

1000

912

91,24

260

260

120

46,15

Működési célú
támogatás értékű
bevétel

0

21381

4867

22,76

Felhalmozási célú
támogatás értékű
bevétel

0

0

11557

Előző évi maradvány
igénybevétele

0

77

77

100,00

260141

261804

195251

74,58

261401

284522

212784

74,79

Intézményi műk.
bevételek
Közhatalmi bevételek

Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban

A közhatalmi bevételeknél igazgatási szolgáltatási díjbevételek és bírságbevételek realizálódtak.
Az intézményi működési bevételek tartalmazzák a továbbszámlázott bevételek összegét és a
kamatbevételeket.
A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg a hunyai önkormányzat által a közös hivatalnál
jelentkező gyermekvédelmi támogatás kifizetéséhez átadott forrás összege, illetve a Nemzeti Választási
Iroda által az országgyűlési választásokra biztosított 4.785 E Ft támogatási összeg.
A CLLD pályázathoz igényelt és leutalt támogatási összege 11,5 millió Ft.
Az irányító szervtől kapott támogatás az időarányosnak megfelelően teljesült.
Határ Győző Városi Könyvtár
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadás
Felhalmozási kiadás
Kiadások
mindösszesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

14917
2855

18958
3276

12839
2277

Telj / a mód. ei. %
ban
67,73
69,52

14844
32616
3570
36186

15546
37780
3715
41495

10562
25678
2405
28083

67,94
67,97
64,75
67,68

A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a munkaadót
terhelő járulékok teljesülése kis mértékben az időarányos előirányzat alatti, melynek oka, hogy a
betervezett jubileumi jutalom kifizetése még nem történt meg a vizsgált időszakban. A Kormány a 8/2017. (I.
23.) rendeletében döntött arról, hogy a kulturális ágazatban a helyi önkormányzat által foglalkoztatott
közalkalmazottak részére 2018. évben is kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó többlettámogatást biztosít.
A személyi juttatások és a járulékok előirányzatai közé egész évre beépítésre került az állami támogatásként
átutalt kulturális pótlék összege, melynek időarányos kifizetése meg is történt a vizsgált időszak minden
hónapjában.
A dologi kiadások teljesülése 68 %, időarányos alatti a felhasználás mértéke. A Könyvtár
állománygyarapításra a betervezett 2.558 ezer Ft-ból 1.816 ezer Ft-ot használt fel, azaz a keret 71 %-át. A
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könyvek, folyóiratok beszerzése az igényekhez igazodva történik annak tükrében, hogy a felhasználás év
végén nem haladhatja meg a rendelkezésre álló keretet. Az épület rezsi kiadásaira betervezett keret szinte
teljes mértékben felhasználásra került szeptember 30-ig. Az új telephely tényleges rezsiköltség igénye ebben
az évben fog realizálódni. Amennyiben az intézmény saját költségvetéséből, az esetlegesen képződő többlet
bevételéből nem tudja év végéig kigazdálkodni a közüzemi díjak megnövekedett költségét, abban az esetben
plusz támogatás biztosításáról szükséges dönteni.
A beruházások között 2.405 ezer Ft értékben történtek beszerzések (dobogó vásárlás, riasztó kiépítés,
kisértékű eszközbeszerzés és klímák vásárlása).
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Működési célú
támogatás értékű
bevétel
Előző évi maradvány
igénybevétele
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei
600

Módosított ei.
600

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
656
109,37

0

4525

4530

100,11

0

11

11

100,00

35586

36359

25922

71,30

36186

41495

31119

74,99

Az intézmény saját bevétele között internet használathoz és fénymásoláshoz kapcsolódóan jelentkeztek
bevételek.
A közfoglalkoztatottak és a nyári diákmunka finanszírozására leutalt támogatás összege 3.809 ezer Ft, az
EFOP-3.7.3 projekthez kapcsolódóan az intézménynél kifizetett szakmai vezető bér és járulékköltségére
átutalt támogatás összege 720 E Ft.
Az irányító szervtől kapott támogatás felhasználása kis mértékben időarányos alatt alakult a vizsgált
időszakban.
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadások
összesen
Beruházás
Felhalmozási
kiadások összesen
Kiadások
mindösszesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

17868
3489

22914
4143

17602
3349

Telj / a mód. Ei. %
ban
76,82
80,83

12859
34216

24183
51240

19204
40155

79,41
78,37

2660
2660

2768
2768

303
303

10,95
10,95

36876

54008

40458

74,91

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése kis mértékben az időarányos felett alakult. Ez
azzal indokolható, hogy a betervezett jubileumi jutalom a vizsgált időszakban kifizetésre került. A
kormányrendelet alapján az intézmény közalkalmazottai részére beépítésre és időarányosan kifizetésre is
került a kulturális illetménypótlék havonta esedékes összege.
A dologi kiadásoknak a vizsgált időszakban 79%-a került felhasználásra. A közművelődési kormányzati
funkción a felhasználás mértéke 65%, amely a Halló! Itt a kultúrház! NKA-s pályázat megvalósításához
kapcsolódó kifizetések teljesítésével indokolható, a betervezett 770 ezer Ft 100%-ban felhasználásra került.
A turisztikai elemek (kilátó, Körös Látogatóközpont, vízi színpad) működtetésére betervezett dologi kiadás
keretnek az 51%-a került felhasználásra. Az intézmény által szervezett rendezvények a Halfőző és a Főtéri
sokadalom elszámolása a vizsgált időszakban még folyamatban van.
A beruházási kiadások között polcok, promóciós kínálók és kisértékű gépek, berendezések beszerzése
valósult meg.
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Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Működési célú
támogatás értékű
bevétel
Előző évi maradvány
igénybevétele
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek össz.

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.
7270

Módosított ei.
10084

Teljesítés Telj. / Mód. Ei. %-ban
8326
82,57

1759

7768

6835

87,99

0

48

48

100,00

27847

36108

29943

82,93

36876

54008

45152

83,60

Az intézményi saját bevételek az időarányos felett, 83 %-on teljesültek. A művelődési háznál a tervezett
4.000 ezer Ft-nak a 63%-a folyt be, a Turisztikai pályázat projektelemeinél a teljesült bevétel összege 3.338
ezer Ft, a tervezett bevételnek a 92%-a realizálódott. A sajt és túrófesztiválhoz kapcsolódóan 1.876 ezer Ft
bevétel folyt be, a halászlé főző versenyhez kapcsolódóan 589 E Ft.
A működési célú támogatásértékű bevételek között realizálódott a két NKA pályázat 1.100 ezer Ft
összegű támogatása, az 1.725 ezer Ft összegű GINOP-os pályázat leutalt támogatása és a
közfoglalkoztatáshoz és nyári diákmunkához kapcsolódó 4.010 ezer Ft összegű támogatás.
Az irányító szervtől igénybe vett támogatás összege az időarányost meghaladva teljesült, ami azzal
indokolható, hogy a rendezvényre biztosított támogatás teljes mértékben felhasználásra került.
Szent Antal Népház
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadások
összesen
Beruházás
Felújítás
Felhalmozási
kiadások összesen
Kiadások
mindösszesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

13298
2609

15396
2820

11765
2235

Telj / a mód. Ei. %
ban
76,42
79,26

7096
23003

8062
26278

4645
18645

57,61
70,95

0
1000
1000

201
1000
1201

72
0
72

35,82
0,00
6,00

24003

27479

18717

68,11

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányost kissé meghaladva alakult. Ez
azzal indokolható, hogy a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó előirányzat 84%-a már felhasználásra került a
vizsgált időszakban. Az intézmény személyi juttatásai és járulékai közé beépítésre került a kulturális
illetménypótlék, melyre a támogatást az állam biztosítja a kulturális területen dolgozó közalkalmazottak
részére.
A dologi kiadások teljesítése 58%.A Szent Antal zarándokház dologi kiadása 64 %-os felhasználást mutat,
a Népház dologi kiadásai 86%-on teljesültek, a Tájház kiadását 35%-on teljesítette, a sütőház 20%-on, a
Bárka Látogatóközpont 15%-on.
A beruházások között egy benzines fűnyíró, 2 db gázzsámoly és egy darab szivattyú beszerzése jelenik
meg.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Működési célú
támogatás értékű

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.
6220

Módosított ei.
7220

0

2050
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Teljesítés Telj. / Mód. Ei. %-ban
5292
73,30
2273

110,88

bevétel
Előző évi maradvány
igénybevétele
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

0

9

9

100,00

17783

18200

16797

92,30

24003

27479

24371

88,69

Az intézményi saját bevételek az időarányosnak megfelelően, 73%-on teljesültek. A Tájháznál a betervezett
800 ezer Ft-tal szemben már 879 ezer Ft realizálódott, a Népháznál a tervezett 1.000 ezer Ft-nak a 45%-a
folyt be, továbbá a Turisztikai pályázat projektelemei közül a szálláshely bevétel 3.329 ezer Ft, a terv 104%a, a Sütőházé 238 ezer Ft, a terv 48%-a, a Bárka látogatóközponté 402 E Ft, a terv 23%-a.
A működési célú támogatásértékű bevétel soron a közfoglalkoztatottak alkalmazásához kapcsolódó
támogatás 2.273 ezer Ft összege jelenik meg.
Az irányító szervtől igénybe vett támogatás 92 %.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadások
összesen
Beruházások
Felújítások
Felhalmozási kiadás
összesen
Kiadások
mindösszesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

101499
20698

106142
21678

79845
16469

Telj / a mód. Ei. %
ban
75,22
75,97

13294
135491

14971
142791

11197
107511

74,79
73,19

1000
2000
3000

1412
0
1412

1345
0
1345

95,25
0,00
95,25

138491

144203

108856

75,49

Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált időszakban az
időarányossal közel azonosan teljesültek mind a csárdaszállási, mind a gyomaendrődi telephelyeken.
A dologi kiadás összességében az időarányossal egyező. A csárdaszállási telephelyen 65%, a
gyomaendrődi óvodákban 74% volt a vizsgált időszakban a felhasználás mértéke.
A beruházások között konyhai kiszolgáló pult, porszívó, vasaló, gőztisztító, takarítógép, mosógép
beszerzése valósult meg, illetve a Blaha úti telephelyen megtörtént a villámvédelmi rendszer kiépítése
mindösszesen 1.345 ezer Ft értékben.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk.bev.
Működési célú
támogatás értékű
bevétel
Előző évi maradvány
igénybevétele
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.
98

Módosított ei.
98

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
53
53,65

0

5417

5820

107,44

0

237

237

100,00

138393

138451

107430

77,59

138491

144203

113540

78,74

Az intézmény működési bevétele a csárdaszállási óvodások étkezési térítési díj bevételét foglalja magában.
A működési célú támogatásértékű bevétel soron a közfoglalkoztatáshoz és a nyári diákmunkához
kapcsolódó támogatás 5.820 ezer Ft összege jelenik meg.
Az irányító szervtől kapott támogatás összege közel azonos az időarányos tervezett előirányzat
összegével.
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Városi Egészségügyi Intézmény
Kiadások alakulása:
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei. %
ban
78,38
78,66

Személyi juttatások
75063
75425
59121
Munkaadót terhelő
15327
15397
12112
járulékok
Dologi kiadás
96282
110278
70522
63,95
Működési kiadások
186672
201100
141755
70,49
összesen
Beruházások
6500
6500
2577
39,65
Kiadások
193172
207600
144332
69,52
mindösszesen
Az intézményben a személyi juttatások és a járulékok a vizsgált időszakban az időarányost kissé
meghaladva teljesültek. A helyettesítési feladatokra és a béren kívüli juttatásokra betervezett keret
felhasználása haladja meg az időarányost.
A dologi kiadások teljesülése időarányos alatti.
Beruházásokra a vizsgált időszakban 2.577 ezer Ft-ot költött az intézmény. Kamerarendszer kiépítésére
került sor és kisértékű gépek, műszerek, berendezések, vizsgálóágyak vásárlása történt.
Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés
Eredeti ei.
Módosított ei.
Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
Intézményi működési
3228
3228
3329
103,13
bevétel
Működési célú
170417
170417
136000
79,80
támogatás értékű
bevétel
Előző évi maradvány
15472
29468
29468
100,00
igénybevétele
Irányító szervtől kapott
4055
4487
537
11,97
támogatás
Bevételek összesen
193172
207600
169334
81,57
A betervezett intézményi működési bevétel teljesítése meghaladja a tervet, mely elsősorban a
továbbszámlázott költségekből és a bérleti díj bevételekből realizálódott.
A működési célú támogatásértékű bevételek között az OEP-től kapott támogatás jelenik meg.
Irányító szervtől kapott támogatás összege a vizsgált időszakban minimális volt.
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadások
összesen
Beruházás
Felhalmozási
kiadások összesen
Kiadások
mindösszesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

35399
6816

37921
7095

25448
4862

Telj / a mód. Ei. %
ban
67,11
68,53

26156
68371

26074
71090

18957
49267

72,70
69,30

396
396

1946
1946

1946
1946

100,00
100,00

68767

73036

51213

70,12
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Az intézménynél a bérek és járulékok az EFOP-os projekt nélkül vizsgálva 71%-on, az időarányos alatt
teljesültek. Ez azzal indokolható, hogy 2018. szeptember 1. napjától betervezésre került az intézmény eredeti
költségvetésébe plusz 1 fő, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység feladat ellátására, ugyanakkor
tényleges bérkifizetés ezen feladathoz a vizsgált időszakban még nem tartozott. Az intézmény személyi
juttatásai és járulékai közé már az eredeti előirányzatba beépítésre és a vizsgált időszakban a rendszeres
juttatások mellett kifizetésre is került a szociális ágazati pótlék, melyre a támogatást az állam biztosítja a
szociális területen dolgozó közalkalmazottak részére. Az EFOP-os projektnél a betervezett bérek és
járulékok 56-58%-a került felhasználásra.
A dologi kiadások teljesítése a projekt nélkül 70%, a projektre betervezett dologi keretnek az 74%-a került
felhasználásra.
Beruházási kiadás 1.946 ezer Ft összegben jelentkezett, melyből klímabeszerzés történt 396 ezer Ft
értékben, garázs aljzat készült 213 ezer Ft értékben. szimulációs szemüveg és egyéb kisértékű eszköz
vásárlására került sor 230 ezer Ft összegben KAB pályázati forrás terhére, illetve az EFOP-os projekthez
kapcsolódóan fénymásoló és 6 db GPS készülék vásárlása történt 1.107 ezer Ft összegben.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi működési
bevételek
Működési célú
támogatás értékű
bevétel és átvett
pénzeszköz
Előző évi maradvány
igénybe vétele
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.
0

Módosított ei.
0

Teljesítés Telj. / Mód. Ei. %-ban
9

900

3696

2872

77,71

29129

30413

30413

100,00

38738

38927

31433

80,75

68767

73036

64727

88,62

Az intézmény működési bevételei között kamatbevétel jelenik meg.
A támogatás értékű bevételek között a közfoglalkoztatáshoz leutalt 1.972 ezer Ft összegű támogatás és az
Emberi Erőforrások Minisztériumától elnyert 900 ezer Ft összegű támogatás (KAB) realizálódott.
Az irányító szervtől igénybe vett támogatás az időarányost kissé meghaladva teljesült.
Térségi Szociális Gondozási Központ
(Készítette: Mraucsik Éva intézményvezető és Uhrin Anita gazdasági vezető)
A vizsgált időszakban az intézmény kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása:
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Telj / a mód. Ei %
ban
Személyi juttatások
340 822
391 139
299 629
76
Munkaadót terhelő járulékok
70 660
81 517
60 541
76
Dologi kiadás
232 817
217 568
169 016
78
Beruházások
2 000
6 336
3 337
69
Kiadások összesen
646 299
696 560
532 523
76
Az intézménynél a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok teljesítése minimálisan túllépik az
időarányos tervezetet, melynek oka, hogy a vizsgált időszakban a szociális ágazati pótlék és teljesített
kompenzáció 1-8 havi előirányzata került csak beépítésre az előirányzatok közé, az augusztusra vonatkozó
ágazati pótlék összege még nem jelenik meg a kiadási jogcímekben, annak végrehajtását követően a
teljesítés látszólagos túlfinanszírozottsága is meg fog szűnni.
A dologi és egyéb folyó kiadások kis mértékben az időarányos felett teljesültek. Ez az intézményi feladat
ellátás sajátosságaiból fakad (pl.: gyermekétkezés 10 havi teljesítése). Év végére a teljesítés a tervezett
szinten fog realizálódni.
A beruházások között 3 337 ezer Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban. A Foglalkoztatási Hivatal
által nyújtott támogatásból közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések valósultak meg, továbbá
mikrohullámú sütők kerültek beszerzésre a gondozó egységeinkbe a régiek elhasználódása, meghibásodása
miatt, illetve a HAACP szerint konyhai használatra is alkalmas 2 darab elektromos rovarcsapda került
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Teljesítés

beszerzésre a központi főzőkonyhába, továbbá intézményi telefonok vásárlására került sor a régiek
elhasználódása miatt.
Az előirányzatokba beépítésre került a Rózsakert Idősek Otthona egyik lakójának családtagja által felajánlott
adomány összege, mely az előzetes tervek szerint a következő költségvetési évben kerül majd felhasználásra, az
intézményi egység fejlesztésére.
Az 2019. január 1-vel induló ASP rendszerhez szükséges számítógépek és informatikai eszközök beszerzése
megvalósult a vizsgált időszakban, mely a jogcímen elszámolásra is került.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi működési
bevételek
Támogatás értékű működési
bevétel
Felhalmozási bevétel
Előző évi maradvány
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.
236 777

Módosított ei.
222 615

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
187 414
84

0

28 499

28 499

100

0
0
409 522

3 000
249
442 197

3 000
249
317 688

100
100
72

646 299

696 560

533 850
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Az intézmény működési bevételei a módosított előirányzathoz képest magasabb %-ban teljesültek. Ez
egyrészt az ellátottak magasabb fizető képességének köszönhető, másrészt az általános iskolai étkezők
között magasabb számú az igénybevétel a térítési díjat fizetők köréből, mint a tervezett létszám. Ennek
köszönhetően a térítési díj bevétel ezen a jogcímen magasabb arányban teljesült a vizsgált időszakban, mint
az időarányos tervezett. 2018. szeptember 1. napjától a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Kollégium
is az intézményünk által biztosított gyermekétkeztetést veszi igénybe, vásárolt szolgáltatásként. Az ezen a
jogcímen keletkezett bevétel a saját működési bevétel oldalon jelenik majd meg október hónaptól, szemben a
dologi kiadásokkal. Az állami támogatás összegét a szolgáltatás nyújtás nem fogja befolyásolni, mert külsős
étkezőként veszi igénybe az iskola a szolgáltatást.
Támogatás értékű működési bevételek jogcímen a Foglalkoztatási Hivatal által a közfoglalkoztatottak
bérére kiutalt bértámogatás került elszámolásra, mely 100%-os fedezetet biztosított az intézménynél
foglalkoztatott közfoglalkoztatottak bérére.
Felhalmozási bevételként a módosított előirányzatba beépítésre került a Rózsakert Idősek Otthona
lakójának családtagja által felajánlott adomány összege.
Az irányító szervtől kapott támogatás alulfinaszírozottságot mutat, mely egyrészt a vizsgált időszakban
befolyt többletbevétel miatt keletkezett, másrészt a tervezett összeg tartalmazza a rászoruló szünidei étkezők
kalkulált létszámához kapcsolódó állami támogatást is. A szeptember havi állami támogatás felmérés során
közel 4,5 millió forint összeg került lemondásra a rászoruló szünidei étkezés jogcímből, mely az irányító
szervi támogatás összegét is csökkenteni fogja, szemben a dologi kiadásokkal.
Intézményünk a tervezett költségvetési keretei között tudja folytatni gazdálkodását az év végéig, többlet támogatási
igény egyetlen feladaton sem válik indokolttá a tervezett összegekhez képest.
Önkormányzati összegzés, kitekintés:
A mai napon (2018. október 18.) az önkormányzat főszámláján 462 millió Ft a rendelkezésre álló forrás. A napi
zavartalan működés biztosítása mellett az Önkormányzat által vállalt kötelezettségek teljesítését és a folyamatban
lévő pályázatok finanszírozását is biztosítani kell.
A város év végi pénzügyi helyzetét több tényező fogja befolyásolni. Ezek közül néhány:
2018. decemberi iparűzési adófeltöltés teljesülése
a folyamatban lévő TOP-os és egyéb önkormányzati pályázatok önerejének alakulása
a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása
a gazdasági társaságok gazdálkodásának alakulása
intézményeink finanszírozási helyzetének alakulása
az eredeti költségvetésbe be nem tervezett többlet kötelezettségvállalások alakulása
mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem tervezhető,
váratlan események.
Az előttünk álló negyedévben mind az intézmények, mind az önkormányzat részéről fegyelmezett és megfontolt
gazdálkodás szükséges annak érdekében, hogy likviditási és finanszírozási problémák ne jelentkezzenek a
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gazdálkodás során.
Kérem a testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és az önkormányzat és intézményei 2018. év
háromnegyed éves gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"2018. évi háromnegyed éves pénzügyi beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat és intézményei 2018.
háromnegyed éves gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. október 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Fő út 66. szám alatti Ingatlan értékesítése nyílt eljárásban
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő–testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata forgalomképes üzleti vagyontárgyaihoz tartozik a Gyomaendrőd, Fő út 66.
szám alatt lévő ingatlan, amely korábban napközi otthonként funkcionált.
Az ingatlant a Roma Polgárjogi Szövetség használja határozott időtartamú haszonkölcsön szerződés alapján. A
Szövetség kérte a jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését 2018. október 31. napjával. Az erről
szóló megállapodás aláírásra került, az ingatlan visszavétele október 31.-én megtörténik. A Szövetségnek az
ingatlan használatához kapcsolódóan nincs lejárt tartozása az önkormányzat felé.
A főépület leromlott műszaki állapotban van. A vízszigetelések nem megfelelőek, több helyen a felvizesedés
tapasztalható. Az épület falazatán több helyen repedés van. A közművek, valamint fűtés és melegvízellátás
szerelvényei elavultak. A fűtőtestek le lettek szerelve és víztelenítve lett a rendszer.
Az épület műszaki állapotával kapcsolatban szakvéleményeket kértünk, melyeket az előterjesztéshez mellékeltünk.
A szakvélemények valamint az előzetes költségkalkulációk alapján az épület alapjának a felújítása, a falrepedések
és elmozdulások megszüntetése, a lapostetős épületrész szigetelése 3,9 millió forintba kerülhet. Az életveszélyes
állapot elkerülése érdekében a bontás közel 1,5 millió Ft-ot tesz ki.
Az épület felújítása nem gazdaságos illetve a rejtett hibák miatt további költségnövekedés lehetséges.
A költségtakarékos fenntartás nem megoldható, ezért javasoljuk az ingatlan értékesítését.
Az ingatlan becsült forgalmi értékét a szakvélemény bruttó 600.000,-Ft összegben állapította meg.
Az ingatlan elidegenítése Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. § (1) alapján
versenyeztetési eljárás útján a legmagasabb összegű ajánlat értékelési szempontja alapján történik.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Pályázati kiírás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázati eljárásban értékesíteni kívánja a
Gyomaendrőd, Fő út 66. szám alatt lévő 6477 hrsz.-ú 508 m2 területű, kivett, napközi otthon megnevezésű ingatlant
az alábbi "Pályázati kiírás" feltételei szerint:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
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a Gyomaendrőd, Fő út 66. szám alatt lévő 6477 hrsz.-ú 508 m2 területű, kivett, napközi otthon megnevezésű
ingatlan egyfordulós nyilvános értékesítésre
I. Pályázati Felhívást kiíró megnevezése és székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Telefon: +36-66/386-122
Képviseli: Toldi Balázs polgármester
e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu
II. A pályázat célja, jellege:
A Gyomaendrőd, Fő út 66. szám alatt lévő 6477 hrsz.-ú 508 m2 területű, kivett, napközi otthon megnevezésű
ingatlan értékesítése.
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.
III. A pályázati eljárásban részt vehet:

1. Pályázatot benyújthat be.

1.1. Természetes személy.
1.2. Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. §
(1) pontjában meghatározott átlátható szervezet.
1.3. Több társaság vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos magyar jogszabályok értelmében
ingatlan tulajdonjogát megszerezheti.
1.4. A pályázati eljárásban kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az
előleg letétbe helyezésre került.
2. Pályázathoz szükséges igazolások.
2.1. Magánszemélyek esetében a személyazonosság igazolása.
2.2. 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.
2.3. Cégek esetében az aláírásra és a képviseletre való jogosultság igazolása.
2.4. A pályázati eljárásban kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az
előleg letétbe helyezésre került.
2.5. A köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés ténye.
2.6. 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.
2.7. A pályázónak igazolnia kell, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata, valamint annak helyi adóhatósága felé
nincs lejárt tartozása.
IV. Az elfogadható minimális ár, egyéb feltételek:
1.Bruttó: 600.000,- 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 66.
6477
508 m2
1/1
Kivett
Napközi otthon
Tehermentes
Teljes közművel ellátott.
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Korábban 30 férőhelyes idősek napközi otthonaként üzemelt. Az
ingatlanon két épület van. A volt napközi otthon, melyben 11 helyiség
található összesen 123 m2 hasznos alapterülettel. A tároló épület,
melyben 4 helyiség van összesen 23 m2 hasznos alapterülettel.
A főépület leromlott műszaki állapotban van.
Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:

Az ingatlan besorolása a helyi építési szabályozás szerint „Lf” jelű
falusias 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 66. szám alatt lévő ingatlan értékesítése" szöveget.
3. Ideje: 2018. november 30. 1000 óra.
VII. Pályázati biztosíték
1. Az Önkormányzat a pályázaton való részvételt vételár előleg adásához köti, amelynek összege – induló ár 10 %-a
alapján – 60.000,-Ft (azaz hatvanezer forint). A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a vételár előleg
befizetése. Az árverés során azon pályázók, akik nem nyertek, azoknak a befizetett vételár előleg visszautalásra
kerül, az eredmény megállapítását követő 3 napon belül. A nyertes pályázó döntése alapján szintén kérheti a vételár
előleg visszautalását, vagy annak beszámítását a vételárba.
2. Azon ajánlattevők részére, akik nem nyertek, a befizetett vételár előleg visszautalásra kerül, a Képviselő-testület
pályázat elbírálásáról szóló döntését követő 3 napon belül.
3. Nem jár vissza a vételár előleg, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta (Ptk.
6:75. §. (3) bekezdés), vagy a szerződés megkötése neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból
hiúsult meg.
VIII. Ajánlati kötöttség, az eltérés joga
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ajánlatát 30 napig tartja, mely időtartam alatt szerződéskötési
kötelezettség terheli. A beérkezett ajánlatok közül a felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot
benyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a felhívásban megjelölt határidő lejártáig felhívását visszavonhatja.
3. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége a felhívásban megjelölt ajánlattétel beadási határidő lejártával kezdődik. Az
ajánlattevő ajánlatát e határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja. Az ajánlattevő az ajánlatához a
versenyeztetési eljárás nyertese megállapításának időpontjától számított 30 napig kötve van.
4. Az ajánlat hatálya megszűnik, ha a versenyeztetési eljárás nyertes kihirdetése nélkül fejeződik be.
IX. Pályázati ajánlat
A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:
1. a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
2. a vételár összegére,
4. az ajánlati kötöttségre vonatkozóan,
5. az ajánlatában közölt csak az üzleti titok körébe tartozó adatoknak az elbírálása utáni nyilvánosságra hozatalára,
vagy annak megtiltására.
6. Pályázathoz csatolandó alábbi dokumentumokat:
6.1. Magánszemélyek személyi okmányainak másolata.
6.2. Cégek setében az aláírási címpéldány eredeti példányát, a 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási
címpéldányt és a cégszerűen aláírt, az Nvtv. 3. § (1) pontjában foglaltakról, az átláthatósági nyilatkozat, melyet az
eredeti okirat bemutatásával kell igazolni.
6.3. Képviseleti meghatalmazás.
6.4. Nemzeti Adó és Vámhivatal által kiállított nemleges adóigazolás.
6.5. Gyomaendrőd Város Önkormányzata helyi adóhatósága által kiállított hatósági bizonyítvány.
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. november 30. 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
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ajánlattevő az ajánlatához csatolta az előírt mellékleteket, illetve elfogadó nyilatkozatában a pályázat feltételeinek
elfogadásáról nyilatkozott.
XII. Pályázatok értékelése, elbírálása
1. A pályázatokat Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete bírálja el. A pályázat nyertese az,
akit Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete döntése alapján a kiírásban foglalt szempontok és az
önkormányzat tulajdonosi érdekeinek összességében a legmegfelelőbb ajánlatot tette. Az induló árnál alacsonyabb
ajánlatot nem lehet tenni.
2. Amennyiben több ajánlat érkezik azonos, legmagasabb összeggel, a pályázat nyertesének személyét licitálással
kell eldönteni. A licitálásról az érintett ajánlattevőket ki kell értesíteni az időpont meghatározásával.
3. A beérkezett érvényes pályázatok ismeretében Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a
soron következő ülésén dönt a nyertes pályázó személyérők. Erről a pályázót a döntést követő három napon belül
értesíteni kell.
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy a pályázatok ismeretében indokolás nélkül az
eljárást eredménytelennek minősítse.
XIII. Szerződéskötés feltételei
1. A pályázat nyertese az értesítést követő 15 napon belül köteles szerződést kötni.
2. Az ingatlan tulajdonjogának átruházására és a birtokátruházásra a teljes vételár megfizetését követően kerül sor,
átadás – átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett.
3. A szerződéskötés egyéb feltételei:
4. 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.
5. A nyertes pályázó helyébe lépő pályázóval csak akkor köthető szerződés, ha
a) a pályázati kiírás erre lehetőséget adott, továbbá
b) a pályázat eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt ajánlattevőt erről külön értesítették.
7. Az ingatlan tulajdonjogát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (továbbiakban: Nvtv.) 13. § (2)
bekezdése alapján a nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére
lehet. A pályázatot benyújtó szervezetnek cégszerűen aláírt módon kell nyilatkoznia az Nvtv. 3. § (1) pontjában
foglaltakról, vagyis az átláthatóságról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.
8. A változások ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetése a Vevő kötelezettsége és költsége. Az adásvételi
szerződés elkészíttetése és az eljáró ügyvéd megbízása az Eladó kötelezettsége. Az ingatlanok értékesítésével,
kapcsolatosan felmerülő költségek és illetékek, valamint az ügyvédi munkadíj a Vevőt terhelik.
XIV. Egyéb információk
1. A pályázat eredménye az elbírálást követően 7 munkanapon belül írásban kerül közölésre, valamennyi
ajánlattevővel.
2. A pályázat felhívás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján (www.gyomaendrod.hu), a Gyomaendrődi
Hírmondó írott sajtóban, illetve megyei napilapban.
3. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
Osztályán lehet kérni munkanapokon 800 és 1400 között. Az ingatlan előre egyeztetett időpontban a helyszínen
megtekinthető.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI
SZAKVÉLEMÉNY

A Gyomaendrőd, Fő út 66. szám alatt lévő 6477 hrsz.-ú ingatlan
becsült forgalmi értékének megállapításáról

Készült: 2018. július 25.

Készítette:

Csényi István
Ingatlanforgalmi szakértő
Törzslap száma: 72/07/1999

2
I. ÉRTÉKLAP

A 6477 hrsz.-ú ingatlan becsült forgalmi értéke:

600.000,-Ft
azaz: Hatszázezer forint,
mely összeg az ÁFA-t tartalmazza.

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

Gyomaendrőd, 2018. július 25.
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II. AZ INGATLAN BECSÜLT FORGALMI ÉRTÉKE
A település általános bemutatása
Gyomaendrőd Békés megye északi részén fekvő, járásszékhely település. 1989. március
elsején nyert városi rangot, kisvárosi jellegű település, központi belterületből és két sűrűn
lakott külterületből - Öregszőlő és Nagylapos -, valamint egyéb tanyás térségből áll. A város
külterületeivel együtt 30.394 km2-en terül el, melyből a belterület 1.120 km2. A település
lakosságszáma: 13 806 fő. Gyomaendrőd a Hármas-Körös déli oldalán elterülő település,
közigazgatási területén jelentős kiterjedésű védett természeti értékek találhatóak.
Gyomaendrőd alapvetően kiesik a fő hazai forgalmi folyosókról, ugyanakkor a város az
országos közúthálózat rendszerébe szervesen kapcsolódik, hiányzó térségi kapcsolata nincs.
Az országos közúthálózati kapcsolatot Békés megye két főútja, a 46. és a 443. számú
másodrendű főutak biztosítják Mezőberény-Békéscsaba, Mezőtúr, valamint Szarvas irányába.
Mivel a nem megfelelő minőségű és szolgáltatási szintű közúti infrastruktúra hátrányosan
érinti a térség fejlődését, ezért az alapvető cél a meglévő hálózati kapcsolatok javítása.
A városi tömegközlekedésnek két formája biztosított: vasúti, valamint autóbusz közlekedés.
A
település a Budapest-Lökösháza vasúti fővonal mellett helyezkedik el, ehhez csatlakozik itt a
Vésztő-Szeghalom-Gyomaendrőd vasúti mellékvonal. A vasútállomás, a pályaszerkezet
felújítására és a közúti aluljáró megépítésére az elmúlt években került sor, hogy
megfeleljenek a 160 km/h sebesség követelményeinek.
A településen biztosított a helyi autóbusz közlekedés, illetve helyközi járatokkal jól
megközelíthetőek a térség és a régió egyéb települései is. A településen igen jelentős a
kerékpáros közlekedés. A meglévő kerékpárút-hálózat kiépítése, illetve folyamatos bővítése
hozzájárul a biztonságos kerékpáros közlekedés megteremtéséhez. A város területén a
mezőgazdasági egyéni és társas vállalkozások biztosítják az itt élő lakosság többségének a
megélhetését. Az ipari területen megjelenik a cipő- és nyomdaipar, de számos egyéb
területen, így a faiparban, élelmiszer feldolgozóiparban található meghatározó számú
vállalkozás. A fejlődő és korszerűsödő kereskedelem és szolgáltatás egyes területeken
európai színvonalú ellátást kínál az itt élő emberek és átutazók számára.
A város legnagyobb munkaadója az önkormányzat, amely a gyermekjóléti, oktatási, szociális,
egészségügyi, sport- és kulturális területen nyújt megélhetést a helyi humán értelmiség
számára és korszerű szolgáltatást a város és térsége lakosságának.
A közfoglalkoztatás keretein belül az önkormányzat nemcsak a városüzemeltetési feladatok
egy részét végezteti el, hanem mezőgazdasági termelést folytat, továbbá helyben
használható utcabútorokat is készíttet.
Az Önkormányzat az Ipari Park létrehozásával és fejlesztésével sokat tett a gazdaság
fejlesztése érdekében, de sajnos így sincs elegendő munkahely a városban.
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője ( 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
szám ) megbízást adott arra, hogy a Gyomaendrőd, Fő út 66. szám alatti ingatlanról ( 6477
hrsz. ) készítsek ingatlanforgalmi szakértői véleményt. A becsült forgalmi érték
meghatározásának célja: Képviselő – testületei döntés előkészítése.
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1. A megbízás tárgya, kiindulási adatok
Jelen szakértői vélemény magába foglalja a telek, épületek, építmények és a hozzájuk szervesen
tartozó épületgépészeti rendszerek vizsgálatát, értékelését.
A vizsgálathoz rendelkezésemre álló adatok, információk:
 az ingatlan – nyilvántartás adatai, 2018. július 25.-i állapot,
 a műszaki nyilvántartásból rendelkezésre álló helyszínrajzok, építési dokumentációk.
A fenti adatszolgáltatás alapján a megbízó által közölt információk, továbbá a helyszíni
szemrevételezés bejárás útján a TEGOVOFA irányelveit figyelembe véve értékeltem.
Vizsgáltam az ingatlan elhelyezkedését, megközelíthetőségét, környezetét, speciális
adottságukból adódóan a város kereskedelmében, idegenforgalmában betöltött szerepét.
Az így megszerzett ismeretek lehetővé tették, hogy az egyes területeken lévő valamennyi
épületről megalapozott jellemzés készüljön, amely magába foglalja az objektumok műszaki
jellemzőit, a műszaki állapot meghatározását, gépészeti ellátottságát.
Mindezen adatok és a helyszíni tapasztalatok lehetővé tették a részletes, majd az összesített
értékbecslést.
2. Az értékbecslés módszere és szempontjai
Az ingatlan sajátosságainak figyelembe vételével és a rendelkezésre álló információk gondos
mérlegelésével kiválasztott, a szakmai szempontoknak és alkalmazási feltételeknek megfelelő
nemzetközileg
elismert
ingatlanértékelési
módszerek:
piaci
összehasonlításon,
hozamszámításon alapuló valamint a költség alapú, maradványérték meghatározásán alapuló
módszerek összhangban történő alkalmazásával kell meghatározni a becsült forgalmi
értéket.
A szakmai ajánlások alapján az értékbecslés során az ingatlanértékelését elsősorban a piaci
összehasonlításon alapuló módszerrel vagy a hozamszámításon alapuló módszerrel
szükséges elvégezni. A piaci összehasonlításon és a hozamszámításon alapuló módszer
alkalmazásától csak akkor javasolt eltérni, ha e két módszer valamelyike nem alkalmas az
érintett ingatlan értékelésére, amit részletesen meg kell indokolni.
Az értékbecslés során, ha az adott ingatlan esetén több értékbecslési módszer alkalmazása is
szóba jöhet, akkor célszerű mindegyiket alkalmazni és a különböző módszerekkel kapott
értékeket egymással összevetni. A végső érték meghatározása során annak a módszernek az
eredményéből elvárt kiindulni, amelyik a bővebb információk, a piac konkrét működése és
helyzete alapján megbízhatóbbnak tekinthető.
A korlátozott forgalmi képességű vagyoni tételek – földterület - vagyonértékét hasznosságuk
adja. A telek értékbecslésénél figyelembe vettem a településen belüli elhelyezkedését,
megközelíthetőségét, közműellátottságát, a rajta lévő felépítmények funkcióját. Ezen kívül
összehasonlítottam a területet a környező, hasonló adottságú, funkciójú telkek jelenlegi piaci
értékével.
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Az épületek, építmények vagyonértéke az újraelőállítási értéknek a műszaki állapot által
befolyásolt összegéből kiinduló és az összehasonlító adatok figyelembevételével került
megállapításra.
Az újraelőállítási érték kialakításánál azonos mértékű, szerkezetű, hasznosíthatóságú,
felszereltségű, funkciójú új épület előállításának költségeit a jelenlegi fajlagos árak alapján vettem
számításba.
A műszaki állapot felmérése az elhasználódás foka, a korszerűség figyelembevétele részben
szemrevételezéssel történt. Ennyiben szubjektív elemeket tartalmazó a becsült érték.
Az épületgépészeti rendszereket az épületekkel együtt értékeltem, de az épületek egyenkénti
jellemzése kitér az épületgépészeti felszereltségre. Az épületre megállapított műszaki állapot
százalékos értéke a gépészeti rendszerek állapotát is magába foglalja.
Az ingatlan külső közművei (víz, csatorna, áram, gáz, stb.) állaguk figyelembevételével,
felderíthetőségük függvényében az építmények és egyéb építmények leírásánál kerültek
értékelésre.
Az ingatlanon lévő volt napközi otthon épülete a műszaki állapota miatt nem kerül
értékelésre, mivel az gazdaságosan nem felújítható illetve a bontás kiadást jelent.
Az ingatlant jelenlegi formájában nem lehet bérbe adni, így a hozamszámításon alapuló
értékelési módszert nem alkalmaztam. A piaci összehasonlító adatok közül a telek
ingatlanokra vonatkozó hirdetéseket vizsgáltam.
3. Az ingatlan nyilvántartási adatai
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:

Gyomaendrőd, Fő út 66.
6477
508 m2
Kizárólagos önkormányzati tulajdon
Kivett
Napközi otthon
Az ingatlant a Roma Polgárjogi Szövetség használja
határozatlan idejű haszonkölcsön szerződés alapján. Egyéb
tekintetben az ingatlan per és tehermentes

4. Az ingatlan leírása és értékelése
Az ingatlan az enrődi városrészben a 46 –os főútvonal mellet található.
Az ingatlan az alábbi közművekkel van ellátva:
- Elektromos áram ( 220 V ),
- Vezetékes víz,
- Vezetékes gáz,
- A szennyvíz elvezetése közműhálózatba történik,
- Az ingatlan a távbeszélő hálózatba bekötve.
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4/1.1. Telek értékelése
Az ingatlan sík területen fekszik, a város átlagos szintmagasságánál magasabban. Az ingatlan
besorolása a helyi építési szabályozás szerint „Lf” jelű falusias lakóövezet.
A telek zártsorú, mértanilag szabálytalan alakú, beépítettsége a helyi szabályozásnak megfelelő.
A fajlagos telekárat figyelemmel a 2017-2018 évben történt értékesítések, vagyonértékelések
alapján 700,- Ft/m2 –ben határoztam meg.
Telekár meghatározása: 700 Ft/m2 x 508 m2 = 355.600 Ft, kerekítve: 356 eFt.
4/1/2. A telken található építmények egyenkénti értékelése
Volt idősek napközi otthon épülete
Szerkezeti leírás.
1. Alapozás: tégla.
2. Lábazat: tégla.
3. Függőleges teherhordó szerkezet: külső térelhatároló és teherhordó falak téglából
készültek.
4. Vízszintes teherhordó szerkezet: vasbeton áthidalókkal.
5. Födém: porított fafödém.
6. Fedélszerkezet: fa.
7. Tetőfedés: cserép.
8. Szigetelések: Talajnedvesség elleni fal szigetelés bitumenes lemezből, azonban több
helyen a szigetelés sérülése miatt felvizesedés tapasztalható.
9. Hőszigetelés: nincs.
10. Nyílászáró szerkezetek: hagyományos gerébtokos ablakok, és faszerkezetű ajtók.
11. Burkolatok: kétrétegű beton, a rétegek között talajnedvesség elleni szigetelés.
Falburkolatként minden vizes helyiségben 2,10 m magasságban hálós csempeburkolat.
12. Meleg padló burkolatok: linóleum.
13. Hideg padló burkolatok: mázas kerámia lapok, a vizes blokkban és konyhában
csúszásmentes kivitelben.
14. Vakolatok: Az épület külső felületi H-10 habarcs vakolat. A belső vakolatok szintén
habarcsból készültek.
15. Falfestések: belső falfestések DISZPERZIÓS, illetve a fokozott páraterhelésű helyiségekben
penészedést és gombásodást gátló festék alkalmazásával készültek.
16. Bádogos munkák: horganyzott ereszcsatorna.
17. Elektromos munkák: áramkörökbe bontott hálózat, 220 betáplálás.
18. Fűtés: radiátoros központi fűtés, szerelt levegőfüstgáz szettes gázüzemű fűtőberendezés.
Műszaki állapota:
A főépület leromlott műszaki állapotban van. A vízszigetelések nem megfelelőek, több
helyen a felvizesedés tapasztalható. A falazat vegyes (tégla és vályog) szerkezete, a födém
mozgása miatt több helyen repedés van. A közmű szerelvények elavultak. A fűtés és
melegvízellátás szerelvényei szintén elavultak. A fűtőtestek le lettek szerelve és víztelenítve
lett a rendszer.

7

Az épület alapjának a felújítása, a falrepedések és elmozdulások megszüntetése, a lapostetős
épületrész szigetelése az előzetes számítások alapján közel 3,9 millió forintba kerülhet. Az
életveszélyes állapot elkerülése érdekében a bontás közel 1,5 millió Ft-ot tesz ki.
Az épület helyiségei:
Előtér
Olvasó
Társalgó
Társalgó
Ebédlő
Tálaló
Fürdőszoba, WC
Személyzeti szoba
Iroda
Tároló
Öltöző
Mindösszesen:

3,24 m2
8,10 m2
19,08 m2
19,11 m2
21,30 m2
8,91 m2
6,53 m2
5,94 m2
16,82 m2
4,72 m2
9,10 m2
122,85 m2

A műszaki állapot miatt az épület felújítása nem gazdaságos. Az épületet a bontás költségei
terhelik.
Iroda, raktár, 2. számú épület
Szerkezeti leírás.
1. Alapozás: tégla.
2. Lábazat: tégla.
3. Függőleges teherhordó szerkezet: külső térelhatároló és teherhordó falak téglából
készültek.
4. Vízszintes teherhordó szerkezet: vasbeton áthidalókkal.
5. Födém: porított fafödém.
6. Fedélszerkezet: fa.
7. Tetőfedés: cserép.
8. Szigetelések: Talajnedvesség elleni fal szigetelés bitumenes lemezből, azonban több
helyen a szigetelés sérülése miatt felvizesedés tapasztalható.
9. Hőszigetelés: nincs.
10. Nyílászáró szerkezetek: hagyományos gerébtokos ablakok, és faszerkezetű ajtók.
11. Burkolatok: beton.
12. Meleg padló burkolatok: linóleum.
13. Vakolatok: Az épület külső felületi H-10 habarcs vakolat. A belső vakolatok szintén
habarcsból készültek.
14. Falfestések: belső falfestések DISZPERZIÓS.
15. Bádogos munkák: horganyzott ereszcsatorna.
16. Elektromos munkák: áramkörökbe bontott hálózat, 220 betáplálás.
17. Fűtés: az iroda helyiségben gázkonvektor.
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Műszaki állapota:
Az épület műszaki állapota: felújításra szorul.
Az épület helyiségei:
Iroda
Tároló 1.
Tároló 2.
3 db WC
Mindösszesen:
Értékmegállapítás:
Hasznos terület:

8,39 m2
6,88 m2
4,80 m2
3,2 m2
23,27 m2

23,27 m

2

Újraelőállítási érték:

23,27 x

60 eFt =

1.396 eFt

Műszaki állapot,
korszerűség:

60 % =

1.396 x

0,60 =

838 eFt

Az épület életkora

50 éven
felül

838 x

0,70 =

587 eFt

Az értékbecslő
egyéni indexe

0,4 – 1,6
között
javasolt

587 x

0,40 =

235 eFt

Az egyéni index alkalmazásánál figyelemmel voltam arra, hogy a létesítmény más céllal
történő hasznosítása befektetést igényel, továbbá az épület felújítási igénye, különös
tekintettel a vizesedésre, valamint a keleti tartófalon lévő repedésekre, szerkezeti
károsodásra.
A telken található még beton aljzattal ellátott vasszerkezetű, hullámpala fedésű nyitott
tároló.
Megnevezés
Telek
Volt napközi otthon, 1. számú épület
Iroda és raktár, 2. számú épület
Összesen:

Kerekített érték
356000
0
235000
591000

Összehasonlító piaci hirdetési adatok
Elhelyezkedés

Telek
Ár
Egyéb
területe
Békésszentandrás, központhoz közel
592 m2
0,8 MFt
1.351 Ft/m2
Jellemzők: Belterületi, beépítetlen ingatlan 2 utcára nyíló elhelyezkedés, központi, jó
fekvés, rendezett környék. Közművek az utcában. Nincs beépítési kötelezettség.
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Elhelyezkedés

Telek
területe
4421 m2

Gyomaendrőd, Újkert-sor Fő úthoz
közel

Ár

Egyéb

10 MFt

2.261 Ft/m2

Jellemzők: Gyomaendrődön, az endrődi részen frekventált helyen a 46-os főúthoz közel
az Újkert soron szabályos téglalap alakú 4421 m2-es telephely létesítésére, társasház
vagy lakópark építésére, élelmiszerüzletnek, vállalkozásra alkalmas 2 utcafronttal
rendelkező, megosztható beépítetlen területet. A telek 40 %-ban szabadon álló módon
építhető be és minimum 2000 m2-es méretű telkekre osztható külön utcafronttal.

Elhelyezkedés

Telek
területe
2000 m2

Mezőberény, Gyomai út

Ár

Egyéb

1,1 MFt

550 Ft/m2

Jellemzők: Lakóövezeti telek. A közművek közül csak a víz van bekötve.

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


A 46-os Főközlekedési útvonal mellett való elhelyezkedése.
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Értékcsökkentő tényezők:



A telek kismérete,
A volt napközi otthon rossz műszaki állapota, amely gazdaságosan nem újítható fel.

IV. Vizsgálati módszerek összevetése alapján meghatározott becsült forgalmi érték

Kerekítve: 600.000,-Ft azaz: Hatszázezer forint.
V. Záradék
Jelen értékbecslési szakvélemény az ingatlan értékesítéséhez készült, amely csak és kizárólag
erre a célra használható fel.
A megállapított becsült forgalmi érték tartalmazza az általános forgalmi adót.
Az értékelési bizonyítvány egészként kezelendő, abból részletet kivenni, és azt önállóan
értelmezni nem lehet.
A jelen érték forgalmi érték megállapítás fél évig érvényes.
Az ingatlant, mint tiszta tulajdonú forgalomképes és a már részletezett terhekkel értékeltem
az értékbecslés időpontjában megismert állapotban.
Az átadott iratok tanulmányozásán túlmenően jogi természetű vizsgálatot (jogcím,
vagyonjogok érvényessége, stb.) nem folytattam. Az ingatlan forgalomképességének jogi
eredetű korlátozásáról nincs tudomásom.
Az értékelés a tények és adatok objektív mérlegelése, valamint a szakmai előírások és etikai
normák betartása mellett készült.

Gyomaendrőd, 2018. július 25.

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

Szakértői vélemény
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Megbízott:
Csabaterv Bt
5600 Békéscsaba, Szőlő u. 105/4
Szakértő neve, jogosultsága:
Kmetykó János 5600 Békéscsaba, Szőlő u. 105/4.
Építészet:
SZÉSZ-04-0068
Tartószerkezetek: SZÉS1-04-0117
Ingatlan megnevezése:
Gyomaendrőd, Fő út 66. sz. 6477 hrsz lakóépület.
A szakvélemény tárgya:
Az ingatlanon lévő épület állapot vizsgálata, falszerkezete
statika alkalmassága.
Megrendelő:

Az ingatlanon elhelyezkedő épületek helyszíni állapot felmérése alapján az
épületek további fenntarthatósága vagy bontása, a fenntartható épület lehetséges
állagmegóvása tekintetében az alábbi szakvéleményt adom:
A vizsgált lakóépület Endrőd 1883-as kataszteri térképén még nem szerepel. A telken ekkor a lakóépület még az É-i telekhatáron helyezkedik el.

-1-

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

Ez a régi épület eltűnt, a Fő út és a Könyves Kálmán u. sarkán utcafrontra épült
egy lakóház. Az épületszerkezetek vizsgálata alapján az 1930-40-es években

A meglévő lakóépület feltehetően 80-90 év körüli, de falszerkezetében az eredeti
épület anyagai is előfordulhatnak. Az épület alapvetően felújítható állapotban van,
közvetlen veszélyt jelentő károsodása csak az utcai saroknál tapasztalható. Az épület ezen szakaszán a külső falszerkezetei erősen felvizesedett állapotban van, az utcai sarok jelentősen megsüllyedt, a falsarokól 2-2 m-en belül erre utaló repedések
jelentkeztek. A repedések tágassága néhol eléri a 2 cm-t is. A repedések a belső falsíkon és a nyílások felett és mellett is megjelennek.
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Az alapsüllyedésen túl a tartós felvizesedés a miatt a vályog tégla fal folyamatos roskadása is károsította az épület utcai sarokfalait. A roskadás miatt a vastag sártapasztás elvált a falszerkezettől, és 6-8 m2-es területen bármikor a közterületre zuhanhat.
Ez közvetlen balesetveszélyt jelent a közterületen közlekedő gyalogosoknak, mivel
a járda közvetlenül a fal mellett húzódik. Erről a megbízót a helyszíni szemle után
telefonon tájékoztattam
A roskadás és süllyedés mértéke az utcai szélső ablak mellett mérhető. A jobb oldali
ablak párkány 8 cm-rel lejjebb van az ablak középvonalán mérhető magasságnál, de
a bal oldalinál is mérhető 3 cm süllyedés. Ennek oka, hogy az egész épület – a vályogszerkezet természetes tulajdonsága miatt – is roskad. A Könyves Kálmán utca
felőli falon is látszik a roskadás jele. Ennek fő oka, hogy az épület a Könyves Kálmán u. felől nem rendelkezik épület körüli járdával, így a csapadékvizek elvezetése
nem megoldott
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Az épület többi részén az általános avuláson kívüli épületkárosodás nem tapasztalható. A tetőszerkezet a mintegy 5 cm relatív különbségű süllyedést rugalmasan követte, és a födémszerkezeten sem látható
szerkezeti károsodásra utaló elváltozás.

Összegezve megállapítható, hogy az épület Fő u. Könyves Kálmán utcai sarokrészének az alapsüllyedésből és a vályog falszerkezet roskadásából származó károsodása
a leomolható sártapasztás miatt közvetlen baleset veszélyt jelent. A falszerkezet a
csapadékvizek elvezetésének a hiánya miatt tovább károsodhat, és a Fő út nagy teherforgalmából adódó rezgések fokozó hatásával is számolva tovább roskadhat.
Ennek mértéke és bekövetkeztének ideje nem állapítható meg. Azonnali intézkedést igényel az elvált sártapasztás eltávolítása, valamint az épület károsodott sarokrészének szakszerű alátámasztása, oly módon, hogy az alátámasztás a felújítási
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munkák végzésekor is biztonságos legyen. Az épület további használatra csak jelentős felújítás után alkalmas. A helyreállítási munka nem építésiengedély kötelezett.
A tartószerkezeten végzett építési munkát célszerű kiviteli terv alapján végezni.
Jelen szakvélemény az avulásból származó felújítási munkákra, azok elvégzésének
szükségességére nem tér ki.

Békéscsaba 2018. május 25

Kmetykó János
szakértő.
SZÉS1-04.0117
SZÉSZ-04-0068
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. október 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd, Fő út 42. szám alatti ingatlan hasznosítása
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonát képezi az 5502 Gyomaendrőd, Fő út 42. szám (6312 hrsz.) alatt
lévő épület. Az ingatlan 2017. év január 1. napjától a Gyulai Tankerületi Központ(székhelye: 5700 Gyula, Ady Endre
utca 19.) ingyenes vagyonkezelésébe került.
Az ingatlant a Tankerület nem használja köznevelési intézmény feladatainak ellátására, ezért Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő – testülete a júniusi [268/2018. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata] ülésén döntött arról, hogy
kezdeményezi a Gyomaendrőd, Fő út 42. szám alatti (6312 hrsz.) ingatlan vagyonkezelésből való visszavételét.
Az ingatlanban a köznevelési feladatellátás 2018. október 1. napjával megszűnt. Az egyeztetések eredményeképpen
a Tankerület visszaadja az ingatlant. A Gyulai Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítása
megtörtént. Az ingatlan-nyilvántartásban a vagyonkezelői jog törlésre került.
A Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti Társaság (székhely: 5502 Gyomaendrőd, Fő út
67.) a Fő út 42. szám alatti ingatlant bérbe kívánja venni tevékenysége folytatásához, mivel a jelenleg bérelt
telephelye megszűnik.
A társaság a Gyomaendrőd Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződés alapján tanyagondnoki
szolgáltatást nyújt a III. számú körzetben, valamint az Önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata alapján házi
segítségnyújtást végez a település egészére kiterjedően.
A Társaság kérelmét a Képviselő-testület a júniusi ülésén megtárgyalta és az alábbi döntést hozta meg.
„Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete egyetért azzal, hogy a Gyomaendrőd, Fő út 42.
szám alatti (6312 hrsz.) ingatlan vagyonkezelésből való visszavételét követően az ingatlan bérletére 1 év időtartamra
bérleti szerződést kössön a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti Társasággal.
A bérleti szerződés feltételeiről, a bérleti díj mértékéről a képviselő-testület későbbiekben dönt.”
Az ülésen a bérleti díj mértékére vonatkozóan bruttó 50.000,-Ft/hónap összegű javaslat hangzott el. Továbbá
felvetődött annak lehetősége, hogy az épület szükségszerű állagmegóvását a bérlő végzze el. Az elvégzendő
munkálatok költsége fel lesz becsülve, majd azok teljesítését követően a bérleti díj összegéből levonásra kerül, de
ez külön megállapodásban lesz szabályozva.
A társaság az épületet megtekintette és alkalmasnak találja a feladatai ellátásához. Véleményük szerint az ingatlan
állagmegóvó, karbantartó munkálatokra szorul, melyek elvégzését vállalják.
Az önkormányzat részéről a bérbeadás az ingatlan visszavételét követően történhet meg.
A vagyonkezelésből visszakerült ingatlan bérbeadását a Hétszínvirág-Tüskevár Bt.-nek az alábbi feltételek mellett
javasoljuk.
1.
A bérleti díj mértéke nettó 40.000,-Ft/hónap+ÁFA.
2.
Bérbeadó az állagmegóváshoz szükséges és előzetesen írásban engedélyezett, a Bérlő által saját költségén
elvégzett igazolt munkálatokat beszámítja a bérleti díjba, melyről a felek külön megállapodást kötnek.
A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 13. § (1) bekezdése 8a. pontja
alapján az Önkormányzat feladata a szociális szolgáltatások és ellátások, mely tevékenység közfeladat-ellátásnak
minősül.
A közfeladat-ellátáshoz kapcsolódó ingatlan bérbeadása nem minősül versenyeztetési eljárás köteles
ügyletkötésnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (17) bekezdés b) pontjában foglaltak
értelmében.
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Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Bérleti szerződés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Gyomaendrőd, Fő út 42. szám alatti (6312 hrsz.)
ingatlant határozott időtartamra, 1 évre bérbe adja a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti
Társaság (székhely: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 67.) részére szociális szolgáltatások és ellátások közfeladat
ellátásához telephely biztosítása céljára.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert az alábbi bérleti
szerződés aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.
Bérleti szerződés

amely létrejött egyrészről
Név:
Székhely:
Törzskönyvi azonosító:
Adószám:
Képviseli:
Bankszámla szám:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
725525
15725527-2-04
Toldi Balázs polgármester
53200125 - 11062402

mint bérbeadó, a továbbiakban: Bérbeadó
másrészről
Név:
Székhely:
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Képviseli:
Bankszámla szám:

Hétszínvirág-Tüskevár szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Betéti Társaság
5502 Gyomaendrőd, Fő út 67.
04-09-008746
22552859-1-04
Havelda János Ügyvezető
53200125 - 11062464

mint bérlő, a továbbiakban: Bérlő
között alulírt helyen és időben az alábbi feltételek szerint.
I. Előzmény
A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 13. § (1) bekezdése 15. pontja
alapján az Önkormányzat feladata a szociális szolgáltatások és ellátások, mely tevékenység közfeladat-ellátásnak
minősül.
Az Önkormányzat a jelen megállapodás V.1. pontjában rögzített közfeladat-ellátási feladatok hatékony és jó
minőségben történő ellátásához Bérlő részére biztosítja a II.1. pontban körülírt ingatlant.
Felek kijelentik, hogy a jelen okiratban foglalt közfeladat-ellátáshoz kapcsolódó ingatlan bérlet nem minősül
versenyeztetési eljárás köteles ügyletkötésnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (17)
bekezdés b) pontjában foglaltak értelmében.
II. A szerződés tárgya
II.1. A Bérbeadó, mint a szerződés tárgyát képező bérlemény kizárólagos tulajdonosa jelen szerződés aláírásával
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bérbe adja, míg a Bérlő a jelen szerződés aláírásával bérbe veszi a 6312 hrsz-ú, természetben a 5502
Gyomaendrőd, Fő út 42. szám alatt található ingatlant a Gyomaendrőd Város Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződésben meghatározott tanyagondnoki szolgáltatás a III. számú körzetben, valamint az Önkormányzat
hozzájáruló nyilatkozata alapján házi segítségnyújtás a település egészére kiterjedő feladatok ellátásához telephely
üzemeltetése céljából 1 év időtartamra.
II.2. A bérlet tárgyát képező ingatlanon lévő épület helyiségei:
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Megnevezés
Hálószoba
Nevelői szoba
Hálószoba
Hálószoba
Hálószoba
Számítástechnikai terem
Betegszoba
Padlásfeljáró
Mosókonyha
Kazánház
Mosdó
Kisfolyosó
Mosdó férfi
Női Mosdó
Nevelői háló
Folyosó
Ebédlő
Raktár
Lomtár (kinti)
Összesen:

Alapterület (m2)
37,23
24,84
16,83
34,17
38,25
8,74
8,36
4,25
14,80
11,47
10,00
10,00
22,00
22,00
7,96
45,08
28,40
10,8
12,37
367,55

Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi a helyiségekhez tartozó a szerződés 1. számú mellékletét képező
leltár szerinti eszközöket.
III. Bérleti díj
III.1. Felek a Bérlemény bérleti díját .... Ft/hó+Áfa, azaz: ..... forint/hó+Áfa összegben állapítják meg. A bérlemény
használatával felmerülő közüzemi díjakat az V.4. pontban leírtak szerint kell megfizetni.
III.2. A Bérbeadó és a Bérlő az III.1. pontban meghatározott bérleti díj tekintetében is az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény) szerinti határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg az 58.
§ (1a) bekezdés a) pontja figyelembevételével.
III.3. Bérbeadó kijelenti, hogy élt az ÁFA törvény 88. § (1) bekezdés b) pontja szerinti választási lehetőséggel, amely
alapján a Bérbeadó az ingatlan helyiség bérbeadási tevékenységét általános forgalmi adó kötelessé tette.
III.4. Bérlő a bérleti díjat havonta előre, a Bérbeadó által a tárgyhó 5. napjáig kiállított és 5 napon belül a Bérlő posta
címére megküldött számla alapján a számla kiállításától számított 15 napon belüli banki átutalással fizeti meg a
Bérbeadó részére, a számlán feltüntetett bankszámlára.
III.5. Késedelmes fizetés esetén a Bérlő a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi
kamatot tartozik a Bérbeadó részére megfizetni.
IV. Bérbeadó jogai és kötelezettségei
IV. 1. A Bérbeadó tájékoztatja a Bérlőt, hogy az épület szavazókörként funkcionál országos és helyi választások
alkalmával. Ezen túlmenően a Bérbeadó szavatol azért, hogy a Bérlemény tekintetében harmadik személynek olyan
joga, amely a Bérlő békés birtoklását akadályozza, vagy kizárja, nem áll fenn.
IV.3. Bérbeadó jogosult a Bérlő szükségtelen háborítása nélkül a Bérlemény rendeltetésszerű és jelen szerződésnek
megfelelő használatát, illetve annak állagát ellenőrizni.
IV.4. A Bérbeadó a személy- vagy vagyonbiztonság megóvása érdekében akkor is jogosult a bérleménybe belépni
és a szükséges munkálatokat elvégezni, ha ezen munkálatok a Bérlőt a bérlemény használatában akadályozzák.
IV.5. Bérbeadó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a tulajdonában lévő ingatlan vagyonbiztosítással
rendelkezik.
V. Bérlő jogai és kötelezettségei
V.1. Bérlő a bérleményt telephelyként az alábbi tevékenységek céljára használhatja:
- Az Önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján tanyagondnoki szolgáltatás a III. számú körzetben,
- az Önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata alapján házi segítségnyújtás a településre kiterjedően,
- szociális alapszolgáltatás központi irodája, a dolgozók irodai munkavégzésének helyszíne,
- az ellátotti körbe tartozó idős lakosság szabadidős tevékenységnek, kulturális programjainak, klubfoglalkozásainak
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helyszíne,
- időseknek nyújtott, egészségmegőrzési programok, tornafoglalkozások helyszíne,
- a Jövő Gyermekeiért Alapítvány működésének helyszíne,
- az Önkormányzat és az Alapítvány között létrejött közművelődési megállapodás keretében a közművelődési
programok helyszíne,
- az Alapítványi tehetségprogramok és tanoda programok foglalkozásainak helyszíne,
- az Alapítvány eszközeinek tárolási helyszíne.
Az eltérő használatot a Bérbeadóval minden esetben egyeztetni kell. Bérlő nem jogosult a tevékenységét a
bérlemény rendeltetésével ellentétes módon, a bérlemény állagát rongálva folytatni, köteles mások jogait és
törvényes érdekeit a használat során figyelembe venni.
V.2. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy az épületet, mint kelölt szavazókört biztosítja az országos és helyi
választások lebonyolításához.
V.3. Bérlő kijelenti, hogy:
a) jogszabály által előírt fenti tevékenységek működtetéséhez szükséges képesítési feltételekkel rendelkező
személyt (-eket) alkalmaz.
b) a tevékenységek ellátásához szükséges hatósági engedélyeket beszerzi és betartja a hatósági előírásokat.
V.4. A Bérlő köteles a birtokbaadás napjától gondoskodni a közműórák költségviselőként, saját nevére történő
átírásáról. Az Ingatlan közüzemi díjait a Bérlő a költségviselőként nevére átírt közüzemi szerződések alapján
határidőre fizeti meg közvetlenül a szolgáltatók részére.
V.5. A Bérlőnek a helyiségek műszaki rendszereit tételes leltárral a közüzemi mérőórák állásainak rögzítésével kell
átvennie az Bérbeadótól, és visszaadnia a Bérbeadónak.
V.6. Bérlő a bérlemény használata során köteles betartani a munkabiztonsági-, tűz- és vagyonvédelmi szabályokat.
Bérlő felel minden olyan kárért, amely ezen szabályok megszegéséből ered, és viseli ezek jogkövetkezményeit.
V.7. Bérlő köteles a bérlemény állagát – a rendeltetésszerű használatból eredő kopástól eltekintve – a Bérlet
időtartama alatt megőrizni. A bérbe adott ingó és ingatlanvagyonról, annak állagáról felek közösen jegyzőkönyvet
vesznek fel. Bérlő az átvett vagyontárgyak állagát köteles jó gazda gondosságával megőrizni és a szerződés
lejártával azt megőrizve visszaszolgáltatni. Az átadott vagyonnal kapcsolatos pótlási kötelezettség a Bérlőt terheli.
V.8. Bérbeadó az állagmegóváshoz szükséges és előzetesen írásban engedélyezett, a Bérlő által saját költségén
elvégzett igazolt munkálatokat beszámítja a bérleti díjba, melyről a felek külön megállapodást kötnek. Bérlő az olyan
munkálatok szükségességéről, amelyek elvégzése a Bérbeadó kötelezettsége, köteles a Bérbeadót haladéktalanul
értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a Bérlő felelősséggel tartozik.
V.9. Bérlő a bérleményben a bérlemény állagát érintő átalakítási, bontási vagy építési munkálatokat kizárólag a
Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével végezhet. Az ilyen munkálatokhoz szükséges hatósági engedélyek
beszerzése Bérlő feladata és költsége.
V.10. A Bérlő által elvégzett felújításokról, fejlesztésekről és beruházásokról a felek külön megállapodás kötnek,
melyben rögzítik a pénzügyi elszámolás kérdéseit is.
V.11. Bérbeadó jogosult a hozzájárulást megtagadni, ha a megvalósítani kívánt beruházás jogszabályba vagy a
jelen szerződés rendelkezéseibe ütközik, illetve ha az a Bérbeadó érdekeit egyébként sérti vagy azzal ellentétes.
V.12. A Bérlő korlátlan és teljes felelősséggel tartozik az általa, a bérlemény használata során okozott károkért, és
viseli azok jogkövetkezményeit.
VI. A szerződés hatálya, módosítása
VI.1. Jelen szerződést a felek az aláírás napjától 1 év időtartamra kötik meg.
VI.2. Jelen szerződés érvényesen csak a Felek közös írásbeli megállapodásával módosítható.
VII. A szerződés megszűnése
VII.1. Megszűnik a szerződés:
- valamelyik fél jogutód nélküli megszűnésével;
- a bérlemény megsemmisülésével, vagy állagának olyan mértékű romlása esetén, hogy a rendeltetésszerű
használatra alkalmassá már nem tehető;
- jogerős bírósági vagy hatósági határozat alapján;
- felmondással;
- a jelen szerződésben meghatározott egyéb esetekben.
VII.2. Felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.
VII.3. Felek a szerződést 30 napos határidővel írásban, indoklás nélkül felmondhatják, mely eltelte után a szerződés
tárgyhónap utolsó napjával szűnik meg, és kötelesek egymással számolni.
VII.4. Felek a szerződést, a másik fél szerződésszegése esetén írásban, azonnali hatállyal mondhatják fel, a másik
félhez intézett indokolt nyilatkozatukkal.
VII.5. Szerződésszegés különösen – de nem kizárólagosan:
- a bérleti díj fizetésének elmulasztása;
- a bérlemény nem rendeltetésszerű használata;
- a bérlemény állagának rongálása;
- a jelen szerződősben meghatározottól eltérő tevékenység folytatása;
- a bérlemény albérletbe vagy használatba adása a Bérbeadó engedélye nélkül;
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- a bérlemény állagát érintő munkálatok elvégzése a Bérbeadó engedélye nélkül;
- a környezetvédelmi szabályok megszegése.
VII.6. A bérleti díj megfizetésének elmulasztása esetén a Bérbeadó köteles a Bérlőt felhívni a díjfizetés teljesítésére.
Amennyiben a Bérlő a díjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő 8 napon belül sem tesz eleget, Bérbeadó a
8 nap eredménytelen leteltét követően jogosult az azonnali hatályú felmondási jogát gyakorolni.
VII.7. Bérlő a szerződés megszűnésekor köteles a Bérleményt 15 napon belül elhagyni, azt a rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban Bérbeadó részére visszaadni.
VII.8. Amennyiben a Bérlő a szerződés megszűnése esetén a Bérleményt a jelen szerződésben előírt időben nem
hagyja el, úgy a jogcím nélküli használat időtartamára a bérleti díjjal megegyező mértékű – időarányos - használati
díjtat köteles a Bérbeadó részére megfizetni.
VIII. Egyéb rendelkezések
VIII.1. A jelen szerződés körében kapcsolattartó személyek:
Bérbeadó részéről
Név:
Csényi István
Cím:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Telefon:
66 581-232
Mobil:
06 20 251 0206
E-mail:
csenyi@gyomaendrod.hu
Bérlő részéről
Név:
Havelda János
Cím:
5502 Gyomaendrőd, Fő út 67.
Mobil:
70/940-1619
E-mail:
hetszinviragtuskevar@upcmail.hu
VIII.2. Felek törekednek a jelen szerződésből fakadó vitás kérdések békés rendezésére. Amennyibe n a tárgyalás
nem vezetett eredményre Felek mindennemű Jogvita eldöntésére alávetik magukat a Bérbeadó székhelye szerint
illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság ítéletének.
VIII.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.,
valamint a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.
VIII.4. Jelen szerződés egymással mindenben megegyező 4 példányban készült, amelyből a feleket 2-2 példány illeti
meg.
VIII.5. Felek a jelen szerződést – amely 5 oldalból áll - átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Gyomaendrőd, 2018. …
Mellékletek:
1. sz. melléklet: tételes vagyonleltár
2. sz. melléklet: jegyzőkönyv a közmű mérőórák állásáról
…………………………………………..

…………………………………………..

Toldi Balázs
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
polgármester
Bérbeadó

Havelda János
Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Betéti Társaság
Bérlő

Jogilag ellenjegyzem:
………………………………
dr. Uhrin Anna
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:
……………………………..
Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

58

TAKARNET Földhivatali Információs Rendszer

TAKARNET v5.2

Page 1 of 3

Felhasználó:

MER1177 (Kilépés)

https://www3.takarnet.hu/tknet/nemhiteles_szemle5_p.hrsz_s6?sid=040420181018092729Qd...

2018. 10. 18.

11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. október 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd Fő út 81/2. szám alatti ingatlan Sport Házzá alakítása
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-Testület!
Hencz Gyula, a Hencz Wrestling Birkózó Sport Egyesület és a Békés Megyei Birkózó szövetség elnökeként több éve
próbálja meghonosítani a birkózást Gyomaendrődön. A sportág nagy népszerűségnek örvend településünkön,
elsősorban a gyerekek körében. Ez a hozzáállás jó alapokat teremthetne, amit hosszútávon bizonyára siker is
koronázna. A sikeres működéshez szükséges lenne egy megfelelő helyszínre is.
Ezzel kapcsolatban kereste meg önkormányzatunkat Hencz Gyula, mivel a magyar Birkózó Szövetség két körös
pályázati rendszert hirdetett meg létesítmény fejlesztés témakörben. Javaslata szerint a Gyomaendrőd Fő út 81/2.
szám alatti ingatlanban kerülne kialakításra a Sport Háza. A pályázat keretében lehetőség van új épület építésére
vagy felújításra és korszerűsítésre. A pályázatot a Magyar Birkózó Szövetséghez kell benyújtani, majd a Magyar
Birkózó Szövetség sportszakmai ajánlatot tesz, ami javaslat formájában felterjesztésre kerül az Emberi Erőforrás
Minisztériumhoz. A végleges döntés meghozatala után a Minisztérium szerződést köt a pályázat lebonyolítására.
A pályázat teljes mértékben utófinanszírozott. A fejlesztést követő 15 évig az ingatlan hasznosítását a sportág
céljára biztosítani szükséges, melyhez a tulajdonosnak hozzá kell járulnia. A pályázathoz biztosított önrész a
pályázat elbírálásában előnyt jelent.
A pályázat benyújtásához előzetes költségvetést is mellékelni szükséges, továbbá be kell mutatni a hosszú távú
fenntarthatóságot, valamint az üzemeltetési elképzelést is.
Polgármester Úr egyeztetett Hencz Gyulával a lehetséges fejlesztési elképzelésekről. A Gyomaendrőd Fő út 81/2.
szám alatti ingatlanon elvégzendő melyet követően a tervezett műszaki tartalomról a Zöldpark Gyomaendrőd
Nonprofit Kft. készített egy költségbecslést, mely mintegy bruttó 36 millió Ft-ról szól. Emellett napelempark
kiépítésére is szükség lenne az épületen, amivel a fenntartási költségek is csökkennének. Ez a fejlesztés a
kalkuláció szerint mintegy bruttó 8,4 millió Ft-ba kerülne. A pályázati felhívásban megfogalmazásra kerül, hogy
minden pályázó próbáljon úgy tervezni, hogy egy esetleges 1-2 évvel későbbi fejlesztés is megvalósulhasson, mivel
a pályázat elbírálása elhúzódhat, és többletforrás későbbi igénylésre nincs lehetőség (fenti összegek ennek
megfelelően kerültek tervezésre).
A birkózószövetséggel folytatott egyeztetés során javasolták, hogy az ingatlan tulajdonosa pályázzon, mivel így a
fenntartás is lényegesen egyszerűbb lenne. A fenntartási időszakban az épület használatát bérlet keretében több
sportszervezet is igénybe venné, amiről szándéknyilatkozatok is rendelkezésre állnak. A pályázat keretében
mindhárom szint teljesen felújításra kerülne.
A benyújtott pályázat sikeressége esetén a fejlesztés tartalma, a szükséges finanszírozási igénnyel jóváhagyásra
beterjesztésre kerül a tisztelt Képviselő-testületnek!
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Fő út 81/2. szám alatti ingatlan sportházzá alakítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
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szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar Birkózó Szövetség
létesítményfejlesztési pályázati felhívásra 44.400.000 Ft összegre a Gyomaendrőd Fő út 81/2. szám alatti épületben
a Sport Háza kialakítása érdekében. A benyújtott pályázat sikeressége esetén a fejlesztés tartalma, a szükséges
finanszírozási igénnyel jóváhagyásra beterjesztésre kerül a tisztelt Képviselő-testületnek.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a pályázat megvalósításához,
annak sikeressége esetén a szükséges elnyert forrást meg kell előlegeznie, továbbá az ingatlan birkózó sport céljára
való használatát pályázat sikeressége esetén a beruházás megvalósítását követően 15 évig biztosítani kell.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. október 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Bolthelyiség biztosítása a nagylaposi városrészen
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2014-től a Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet biztosította a nagylaposi városrészen élő embereknek a napi
fogyasztási cikkekhez helyben való hozzájutást. A Nagylaposon élő emberek a bolt megszűnését követően
folyamatosan jelzik és kérik az önkormányzattól a bolt újra nyitását.
Az elmúlt időszakban piaci alapon nem oldódott meg a probléma, nem volt olyan vállalkozó, aki a magántulajdonban
lévő bolthelyiség kibérlésével élelmiszerboltot üzemeltetne a városrészben.
Hivatalunk megvizsgálta annak lehetőségét, hogy önkormányzati tulajdonban lévő épület bérbeadásával
biztosítható-e a szolgáltatás.
A Térségi Szociális Gondozási Központ használatában lévő 5502 Gyomaendrőd, Mester u. 19. szám alatti épületben
helyet kaphatna a bolthelyiség.
Az épületben jelenleg található egy iroda - kézmosási lehetőséggel -, egy előtér (előszoba), egy különálló illemhely,
valamint egy - jelenleg is raktárként funkcionáló -, folyosórészből kialakított helyiség, melyek elkülöníthetők az épület
többi helyiségeitől és melyek meglétével az épületben élelmiszer vegyesüzlet alakítható ki az alábbiak szerint:
Az előtér (előszoba) és az irodahelyiség egy légtérré alakításával, ajtó bontásával, illetve szélesítésével kialakítható
az üzlettér. Az üzlettérben kézmosó létesítése nem szükséges, mert jelenleg már rendelkezésre áll. Az így kialakított
helyiségek tisztasági festését, valamint fertőtleníthető, résmentes padozat kialakítását követően alkalmassá válnak
arra, hogy az épület ezen részén élelmiszer vegyesüzlet üzemeljen.
Az OTÉK 99. § (9) bekezdésére figyelemmel - „(9) Élelmiszer tárolására, feldolgozására, fogyasztására,
forgalmazására szolgáló helyiségből WC-, vizelde szerelvénnyel felszerelt helyiség közvetlenül nem nyílhat.” - az
illemhelyiség ajtaja elé (mivel az elkülönítés anyagát, milyenségét jogszabály nem szabályozza) javasolt elkülönítést
szolgáló függönyt felszerelni.
A meglévő raktárhelyiség - szellőztetési lehetőségét megoldva, falazatjavítást, penészmentesítést és tisztasági
festést követően - alkalmas élelmiszerek tárolására, hiszen a raktár feltöltése megoldható az üzlethelyiséget nem
érintve, a hátsó raktárajtón keresztül.
A nagylaposi lakossági létszámhoz viszonyítva megfontolás tárgya, hogy milyen termékek tervezhetők eladásra.
Ehhez mérten kell a berendezést tervezni, kialakítani.
Alap élelmiszerek árusítása esetén a tevékenységet elegendő a kereskedelmi hatósághoz bejelenteni, bizonyos
termékkörök azonban csak működési engedéllyel árusíthatók. Ebben az esetben ezeknek a termékeknek a külön
tárolását (zárható vagy elkülönített tárolás) kell biztosítani mind az eladótérben, mind a raktárban.
A tevékenység bejelentése illetve a működési engedély megkérése az üzemeltető feladata lesz,
önkormányzatunknak a bolthelyiség kialakításának és az alapvető berendezési tárgyainak költségeit kell
biztosítania.
Javaslatunk az alábbi:
Amennyiben az üzletben értékesítésre kerülnek tejtermékek, felvágottak, mirelit termékek, azokat egymástól
elkülönítetten kell tárolni, ezért mindegyik termékfajtánál egy-egy hűtővel kell számolni, annál is inkább, mert e a
termékek esetében a tárolási hőfok eltérő.
A beszerelésre kerülő berendezések vonatkozásában a villamos fogyasztói berendezések felülvizsgálata, továbbá
érintésvédelmi felülvizsgálat szükséges.
A termékek eladótérbe történő kihelyezésére mosható, fertőtleníthető polcrendszert kell biztosítani. Bruttó 200.000.Ft-ból beszerezhető 2 db 1,00 méter széles 1,80 méter magas fali modul és 1 db 1,00 méter széles és 1,40 magas
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középgondola.
Amivel a majdani üzemeltetőnek számolni kell (az üzemeltetőnél jelentkező feladatok):
A NÉBIH rozsdamentes eszközöket ír elő (pl. kések, szeletelők).
Minden áruféleségre külön vágódeszka (pl. hús, sajt, kenyér…), ami fertőtleníthető.
Az üzlet üzemeltetéséhez bakteriológiai szempontból negatív vízminta eredménnyel, valamint a közmű
szolgáltatók, illetve a települési és a veszélyes hulladék elszállítás, rovar- és rágcsáló irtás vonatkozásában
szerződéssel kell rendelkezni.
A veszélyes anyag tekintetében a bejelentést a KBIR rendszerben meg kell tenni, továbbá HACCP-t
szakemberrel el kell készíttetni.
Az üzemeltetőnek takarítási utasítással rendelkeznie kell.
A bolthelyiség kialakításához a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. adott árajánlatot, mely szerint az átalakítási
munkák költsége: bruttó 217.559.-Ft.
Javasoljuk, hogy önkormányzatunk a bolt működéséhez szükséges alapberendezési tárgyakat biztosítsa. A
berendezési tárgyak egyrészét a Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezettől valamint a NAV-tól (ingóságok
árverésen kívül, árverési vétel hatályával történő értékesítése) tudja beszerezni önkormányzatunk:
tárgy megnevezése
Pékpult
Árszorzós asztali mérleg
Szék 6 db
Asztal
Liebherr üvegajtós hűtő
Bochnia vitrines hűtőszekrény
Szeletelőgép

érték/becsérték (bruttó)
20.000.-Ft
20.000.-Ft
12.000.-Ft
10.000.-Ft
80.000.-Ft
80.000.-Ft
20.000.-Ft

beszerzés
Szociális Szövetkezet
Szociális Szövetkezet
Szociális Szövetkezet
Szociális Szövetkezet
NAV
NAV
NAV

A bolthelyiség kialakításának költségei az alábbiak:
helyiség átalakítási költsége
eszközök beszerzése a Szociális Szövetkezettől
eszközök beszerzése a NAV-tól
érintésvédelmi felülvizsgálat díja:
polcrendszer beszerzése:
mindösszesen

bruttó 217.559.-Ft
bruttó 62.000.-Ft
bruttó 180.000.-Ft
bruttó 40.000.-Ft
bruttó 200.000.-Ft
bruttó 699.559.-Ft

A bolthelyiség bérbeadásával kapcsolatos intézkedések
A bolthelyiség önkormányzati tulajdonú, de a Térségi Szociális Gondozási Központ használatában lévő épületben
kerül kialakításra.
A helyiség bérbeadására Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet rendelkezései az
irányadók, mivel a rendelet szabályai kiterjednek az önkormányzati/társulási fenntartású intézmények használatában
lévő önkormányzati ingatlanokra is.
A helyi rendelet alapján az önkormányzati vagyon hasznosítása versenyeztetési eljárás útján történhet. Mellőzhető a
versenyeztetés, bérleti szerződésenként nettó 2 millió Ft/év bérleti díj értékhatárig, és ha a hasznosítás időtartama
nem haladja meg az 1 évet.
A bérleti díjat bruttó 5.000.-Ft/hóban javaslom megállapítani, valamint a szerződést 1 évre javaslom megkötni.
A bérleti díj megállapításánál figyelembe vettük, hogy a bolt heti 12 óra nyitvatartással működne.
A bérleti szerződés előbb javasolt feltételei mellett az ingatlan hasznosításával kapcsolatosan mellőzhető a
versenyeztetési eljárás.
Az ingatlan bérbeadásához szükséges a Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának kiegészítése a
013350 számú, „Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok” megnevezésű
kormányzati funkciókóddal.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és határozati javaslat elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
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Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Bolthelyiség biztosítása a nagylaposi városrészen"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nagylaposi városrészen élő polgárok életkörülményeinek,
a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása érdekében hozzájárul az 5502 Gyomaendrőd, Mester u. 19. szám
alatti, a Térségi Szociális Gondozási Központ használatában lévő, önkormányzati tulajdonú ingatlanban
élelmiszerbolt helyiség kialakításához, továbbá a kialakított bolthelyiség bérleti szerződés útján történő
hasznosításához.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 5502 Gyomaendrőd, Mester u. 19. szám alatti, a
Térségi Szociális Gondozási Központ használatában lévő, önkormányzati tulajdonú ingatlanban élelmiszerbolt
helyiség kialakításához szükséges bruttó 699.559.- Ft költség forrását Gyomaendrőd Város Önkormányzata 3/2018.
(II.19.) önkormányzati rendelet 7. melléklet Működési céltartalék „Rendkívüli feladatokra elkülönített keret” terhére
biztosítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a Térségi Szociális
Gondozási Központ alapító okirat kiegészítését készítse elő a Társulás soron következő ülésére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. október 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Döntés „Bölcsődei fejlesztési program” című pályázat benyújtásáról
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2018. júliusában megjelent a „Bölcsődei fejlesztési program” című pályázat az ország teljes területén működő és
újonnan létrehozandó, települési önkormányzatok tulajdonában lévő bölcsődei ellátást nyújtó intézmények
fejlesztésének támogatására.
Önkormányzatunk számára a bölcsődei feladat-ellátás biztosítását kötelező feladatként írja elő a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény.
Önkormányzatunk jelenleg nem intézményfenntartással, hanem megállapodással biztosítja a feladat-ellátást.
Városunkban jelenleg két 24 férőhelyes bölcsődében és egy 7 férőhelyes családi bölcsődében történik a 3 év alatti
gyermekek napközbeni ellátása. Ezen felül a köznevelési törvény alapján lehetőség van arra is, hogy a gyermek 2
és fél éves korától részt vehessen az óvodai nevelésben, amennyiben nincs annyi 3. életévét betöltött gyerek, hogy
a csoportlétszám elérje a törvény által megszabott maximumot.
Az előzetes tapasztalatok és a városban működő bölcsődék, óvodák adatszolgáltatásai azt mutatják, egyre több
család dönt úgy, hogy az édesanya munkába áll még a gyermek 3 éves kora előtt. A szülők keresik a lehetőséget
gyermekük napközbeni ellátására. A gyermekvállalás és a munka a mai családoknál nem zárja ki egymást, sok
édesanya dolgozik a gyermeknevelés mellett, és ma már ritkaságszámba mennek a többgenerációs családok, ezért
intézményi szinten szükséges megoldani a gyermekek napközbeni ellátását.
A bölcsődéket fenntartó nonprofit kft-ék vezetői folyamatosan jelzik hivatalunk felé, hogy a meglévő bölcsődei
férőhelyekkel nem tudják kielégíteni a hozzájuk forduló szülőket, 2016. óta évente több mint 10 szülő bölcsődei
felvétel iránti kérelme került elutasításra:
2016
2017
2018

12
16
24

Mivel az utóbbi években nagyobb volt az igény a bölcsődére, mint a férőhelyszám, valamint nem kevés azok száma,
akik már a gyermek 12 hónapos kora után szeretnék elhelyezni a bölcsődében, folyamatos a várólista a város
bölcsődéiben és az óvodákban sincs szabad kapacitás a 3 év alatti gyermekek felvételére.
Jelen projekt átfogó célja az, hogy a bölcsődei férőhelyek növelésével lehetőséget teremtsünk a lakossági igények
kielégítésére, továbbá támogassuk a gyermekjóléti alapellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások
minőségének fejlesztését. További cél a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése,
különösen a hátrányos helyzetben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése.
Mindezek miatt a hivatal megvizsgálta a pályázat benyújtásának lehetőségét, több tisztázó kérdést is feltett a
pályázatot kiíró hatóságnak.
Pályázat rövid bemutatása:
A pályázat további bölcsődei férőhelyek kialakítására biztosít lehetőséget az önkormányzatok számára:
támogatott tevékenység

támogatás mértéke (Ft) 1 csoport esetén 2 csoport esetén
(Ft)
(Ft)
-új bölcsőde építése (meglévő telken vagy maximum
ingatlankiváltással)
300
millió,
de 14 fő x 8 millió:
28 fő x 8 millió:
-meglévő épület bővítése (hozzáépítés)
férőhelyenként legfeljebb
bruttó
112 millió
224 millió
8 millió
-bölcsődeként működtetett épület újranyitása,
maximum
-jelenleg is bölcsődei ellátás céljára használt, 100
millió,
de
14 fő x 4 millió:
28 fő x 4 millió:
illetve
férőhelyenként legfeljebb
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-egyéb más célra
tulajdonú
ingatlan
átalakítása

használt, önkormányzati bruttó
férőhelybővítéssel
járó 4 millió

56 millió

112 millió

A támogatás formája vissza nem térítendő költségvetési támogatás. A támogatás maximális intenzitása függ a
Pályázó egy lakosra jutó adó-erő képességétől (2017. II. negyedév), mely önkormányzatunk esetében nem haladja
meg a 20.000.-Ft-ot, ezért az elérhető támogatási intenzitás maximális mértéke 95 %.
A férőhelyenkénti 8 millió Ft támogatás csak új épület építése, illetve meglévő épület bővítése (alapterület növelése,
hozzáépítése) esetében hívható le, a csak épület átalakítással járó férőhelybővítés esetén a támogatás 4 millió Ft
férőhelyenként.
Egy pályázó csak egy pályázat benyújtására jogosult, a beruházásnak az önkormányzat közigazgatási területén kell
megvalósulnia. A pályázónak a pályázat benyújtási határidejéig hatályos építési engedéllyel kell rendelkeznie.
A pályázaton belül önállóan támogatható tevékenység:
- új bölcsődei intézmény létrehozása – rendelkezésre álló önkormányzati tulajdonú épület hiányában új bölcsődei
ellátást biztosító épület építése 100 %-os önkormányzati tulajdonú építési telken;
- meglévő bölcsődei férőhelyek további bővítése – bölcsőde vagy egyéb funkciót betöltő helyek, épületek
férőhelybővítéssel járó felújítása, átépítése, bővítése
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:
- eszközbeszerzés – kötelező tárgyi minimumfeltétel biztosítása a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szerint
- udvar, terasz, játszóudvar kialakítása
- melegítő-tálaló konyha, teakonyha létesítése
- egyéb a bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek kialakítása
- parkolóhely kialakítása
- előtér/babakocsi tároló, kerékpárszín kialakítása,
- megújuló energiaforrások alkalmazása
Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
- akadálymentesítés
- szórt azbesztmentesítés
- energiahatékonysági intézkedések
- műszaki ellenőr alkalmazása
Nem támogatható tevékenységek:
- ingatlan vásárlás költsége
- jármű beszerzés
- nyilvánossággal kapcsolatos költségek
- tartalékkeret képzése.
A pályázati kiírás nem támogat olyan projekteket, melyek kihasználatlan kapacitásokat eredményeznek. Be kell
mutatni, hogy várhatóan növekszik-e az igény a férőhelyekre. Városunkban mind a születések száma, mind a
folyamatosan fellépő szülői igények alátámasztják a bölcsődei férőhelybővítést.
Kizárólag abban az esetben támogatható meglévő épület (nem bölcsődeként funkcionáló) átalakítása, vagy új épület
építése, ha a fejlesztés indokoltságát jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése indokolja (kötelező feladatellátás) és az önkormányzati tulajdonban lévő bölcsödék bővítése nem lehetséges. Megvizsgáltuk mind a két
bölcsődei épületet, egyik sem bővíthető, a telek nagysága nem teszi lehetővé a bölcsődei feladat-ellátás kötelező
tárgyi feltételeinek biztosítását.
A tervezett fejlesztés eredményeként az alábbi indikátor vállalt célértékét kell teljesíteni a projekt műszaki leírásában
foglalt tartalomnak megfelelően:
Indikátor neve
Az újonnan létrehozott bölcsődei férőhelyek száma

mértékegység
db

célérték a projekt befejezésekor
28

A fenntartási kötelezettség támogatott tevékenység befejezését követő hónaptól számított 10 éven át tart a
beruházás vonatkozásában.
A pályázati kiírás keretében elszámolható költségtípusok és belső korlátaik:
munkanem
I. Főtevékenység

beruházás összköltségének maximális mértéke %
építési tevékenység minimum 60 %
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- építési tevékenység
Minimum 90 %
- eszközbeszerzés
II. Projekt előkészítési, tervezési
maximum 5 %
költségek
III.
Közbeszerzési
eljárások
maximum 1 %
lefolytatása
IV. Műszaki ellenőri szolgáltatás
maximum 1 %
V. Projektmenedzsment
maximum 3 %

eszközbeszerzés 30 %

A pályázat benyújtási határidő: 2019. március 18.
A hivatal Molnár Zoltán főépítésszel előzetesen egyeztetett a pályázati lehetőségekről. Figyelembe véve a jelenleg is
működő bölcsődék településen belüli elhelyezkedését, az új bölcsőde helyszínének a Szabadság tér körzetét:
- meglévő épület átalakítása esetén a volt Bethlen kollégium (5500 Gyomaendrőd Hősök útja 63.) épületét
- új épület építése esetén – 5500 Gyomaendrőd, Kőrösi Cs. S. u. 1. szám alatti építési telken történő építkezést
javasoljuk.
Az építési telek jelenleg a Gyomaszolg Ipari Park Kft. tulajdonában van, alkalmas 2 csoportos bölcsődei épület
elhelyezésére. Amennyiben a Képviselő-testület a pályázat beadása és új bölcsődei épület építése mellett dönt,
döntenie kell a telek megvásárlásáról is.
A létrehozandó bölcsőde a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda tagintézményeként társulás
fenntartásában működne. Két csoportos bölcsődeként nem szükséges külön bölcsődei intézményvezető, az
intézményvezetői feladatokat heti 4 órában kisgyermeknevelő is elláthatja.
Csoportonként biztosítani kell a 2 fő kisgyermeknevelő, és 2 fő dajka (ellátják a takarítási feladatokat is) létszámot. A
bölcsőde feladatalapú finanszírozású:
- szakmai dolgozók bértámogatásából és
- bölcsődei üzemeltetési támogatásból áll.
Kérem a Képviselő-testületet hozza meg döntését a bölcsődei pályázat benyújtásáról.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"Új bölcsőde építése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bölcsődei férőhelyek növelésének, a lakossági igények
kielégítésének, a gyermekjóléti alapellátáshoz való hozzáférés javításának és a szolgáltatások minőségi
fejlesztésének céljából pályázatot nyújt be a Pénzügyminisztérium „Bölcsődei fejlesztési program” megnevezésű
pályázati kiírására, mely pályázat célja a bölcsődei férőhelyek bővítése, az 5500 Gyomaendrőd, Kőrösi Cs. S. u. 1.
szám alatti építési telken új bölcsődei épület építésével 28 db új bölcsődei férőhely kialakítása érdekében.
A Képviselő-testület bruttó 2.000.000.-Ft vételáron megvásárolja a 836. hrsz, természetben az 5500
Gyomaendrőd, Kőrösi cs. S. u. 1. szám alatt található, a Gyomaszolg Ipari park Kft. tulajdonában lévő építési telket
bölcsődei épület építése céljából.
A Képviselő-testület vállalja, hogy az építési telek megvásárláshoz szükséges bruttó 2.000.000.-Ft-ot a 2018.
évi ingatlan értékesítésből befolyt bevétel terhére biztosítja, továbbá a „Bölcsődei fejlesztési program” pályázathoz
szükséges önerőt 11.789.474.-Ft összegben beépíti a 2019. évi költségvetési rendeletébe.
A Képviselő-testület megbízza Toldi Balázs polgármestert a pályázat benyújtásához a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
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"Bölcsőde kialakítása önkormányzati ingatlan átalakításával"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bölcsődei férőhelyek növelésének, a lakossági igények
kielégítésének, a gyermekjóléti alapellátáshoz való hozzáférés javításának és a szolgáltatások minőségi
fejlesztésének céljából pályázatot nyújt be a Pénzügyminisztérium „Bölcsődei fejlesztési program” megnevezésű
pályázati kiírására, mely pályázat célja a bölcsődei férőhelyek bővítése, az 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 63. szám
alatti önkormányzati tulajdonú, egyéb funkciót ellátó ingatlan átalakításával 28 db új bölcsődei férőhely kialakítása
érdekében.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a „Bölcsődei fejlesztési program” pályázat benyújtásához szükséges
önerőt maximum 5.894.737.-Ft összegben beépíti a 2019. évi költségvetési rendeletébe.
A Képviselő-testület megbízza Toldi Balázs polgármestert a pályázat benyújtásához a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Pályázat benyújtása - elutasító döntés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván pályázatot benyújtani a Pénzügyminisztérium
„Bölcsődei fejlesztési program” megnevezésű pályázati kiírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. október 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018 Intézkedési terve
Kürtiné Erdősi Klára, Weigertné Szilágyi Erika
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló Helyi Esélyegyenlőségi Program
(HEP) elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
(Ebktv.) 31. §-a írja elő a települési önkormányzatok számára.
A HEP-et a települési önkormányzati köztisztviselők vagy közalkalmazottak készítik el az Ebktv. 31 § (5)
bekezdésének előírásai alapján. A programalkotás során törekedni kell a települési önkormányzat egyéb fejlesztési
terveivel, koncepcióival való összhangra.
A HEP helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll, amelyet a települési önkormányzat ötévente, öt év időtartamra
fogad el, kétévente felülvizsgálja. Elkészítésének szempontjait, az esélyegyenlőségi területeket és a HEP
célcsoportjait a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról
szóló 321/2011. (XII. 17.) Korm. rendelet tartalmazza.
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. és 2.
számú melléklete rögzíti azokat a statisztikai mutatókat, adatokat és tartalmi elemeket, amelyek a HEP
elkészítésének alapját képezik.
A HEP Intézkedési Terve (HEP IT) a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében
szükséges intézkedéseket tartalmazza az Ebktv. 31. §. (2) bekezdése szerint. A HEP IT-t a 2/2012. (VI. 5.) EMMI
rendelet 3. számú mellékletében található forma szerint kell elkészíteni.
A fenti jogszabályoknak megfelelően 2013 évben készült el az első Helyi Esélyegyenlőségi Program, mely
felülvizsgálati anyagait 2015 és 2017 években terjesztettük a Képviselő-testület elé.
Ebben az évben ismételten teljesen új HEP készítése szükséges, melyet ez évben is a fent ismertetett
jogszabályokra, útmutatásokra alapozva kell elkészíteni. Az új HEP-et a Képviselő-testületnek 2018. december 31-ig
szükséges jóváhagyni.
A HEP helyzetelemzése még nem készült el teljesen, a tendenciák felvázolásához, a pontos megállapításokhoz
szükséges adatok tanulmányként történő rögzítése folyamatban van. Az azonban már látható, hogy az elmúlt
években a település helyzetértékelésére vonatkozóan jelentős változás nem következett be, a 2013. évi Helyi
Esélyegyenlőségi Programban és annak 2015. és 2017. évi felülvizsgálatában megfogalmazott tendenciák és ennek
értelmében a levont következtetések jelentős többségében továbbra is helytállónak bizonyulnak.
A HEP Intézkedési Tervét (HEP IT) az összegyűjtött információk nyomán elkészítettük, melyet véleményezés
céljából a Képviselő-testület elé terjesztünk.
A felvázolt intézkedési javaslatok és programok jóváhagyását követően a Helyi Esélyegyenlőségi Program a
Helyzetelemzéssel együtt véglegesítésére kerül, a kész dokumentumot elfogadás céljából ismételten a Képviselőtestület elé terjesztjük.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen a mellékelt Intézkedési tervet véleményezni és jóváhagyni!
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018 Intézkedési terve"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
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A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja Gyomaendrőd Város Helyi
Esélyegyenlőségi Programjának Intézkedési Tervét. A Képviselő-testület felkéri a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal munkatársait, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018. dokumentumot véglegesítsék és
terjesszék elő a Képviselő-testület 2018. novemberi soros ülésére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 11. 29.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Kürtiné Erdősi Klára
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Problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása az egyes
esélyegyenlőségi célcsoportok esetében a Helyzetelemzésből
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
fejlesztési lehetőségek
Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők
Alapvégzettségre épülő versenyképes képzések
száma csökken, a versenyképes
elősegítése (szakmák tanulása, tanfolyamok,
szakképzettséggel rendelkezőké továbbra is
továbbképzések)
alacsony, ugyanakkor nincs a végzettségnek
megfelelő munkalehetőség
Hátrányos helyzetek öröklődése generációkon át.
Közfoglalkoztatás
Szociális, gyermekjóléti, képzési szolgáltatások
biztosítása
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
fejlesztési lehetőségek
A gyermekek veszélyeztetettségének egyik alap
A család diszfunkcionális működésének
oka a család diszfunkcionális működése
csökkentése, életvezetési tanácsok adása,
képzések, tanfolyamok
Érintett családok bevonása a foglalkoztatásba
Továbbra sem változik a hátrányos helyzetű
Továbbtanulás segítése, tehetséggondozó
gyermekek aránya
programok folyamatos biztosítása
Ösztönözni a gyermekeket arra, hogy kialakuljon
bennük az igény a változtatásra, fejlődésre.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
fejlesztési lehetőségek
Család-Munkahely-Egészség közötti harmónia
Családtervezési-életvezetési foglalkozások,
hiánya
tanfolyamok szervezése Prevenciós tevékenység,
egészségnapok
A nőket érő erőszak folyamatos jelenléte, magas
Életvezetési tanácsok, védőnők, családsegítő,
látencia
oktatási intézmények bevonásával
Alacsony a feljelentések száma, bírósági ítéletről
Tájékoztatás jogokról és következményekről
nincs adat
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
fejlesztési lehetőségek
Idősek elmagányosodása és egészségi állapotuk
Időseket megszólító programok szervezésének
romlása
támogatása, pályázati lehetőségek felkutatása
prevenciós programokra
Az idősek kiemelt célpontjai a bűncselekményt
Folyamatos tájékoztatás a célcsoport számára,
elkövetőknek
fórumok, programok szervezése
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
fejlesztési lehetőségek
Településünkön a jogszabályi előírások ellenére
A közszolgáltatás nyújtó intézmények teljes körű
sem valósult meg maradéktalanul az
akadálymentesítése, pályázati lehetőségek

akadálymentesítés
Városunkban nincs jelnyelvi tolmács
Nincs a településen bentlakásos intézmény a
fogyatékkal élők számára, ezért az idősödő
hozzátartozóknak anyagi és érzelmi megterhelést
jelent az elhelyezésük

felkutatása
Jelnyelvi tolmács alkalmazása
Bentlakásos intézmény létrehozása a
településen, pályázati forrás felkutatása a
megvalósítás érdekében
Önellátásra nevelés

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
1. A HEP IT részletei
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

problémák beazonosítása

fejlesztési lehetőségek meghatározása

Nem rendelkeznek versenyképes
szakképzettséggel
Nincs a végzettségnek megfelelő
munkalehetőség
Hátrányos helyzetek öröklődése
generációkon át

Alapvégzettségre épülő versenyképes
képzések elősegítése

Gyermekek veszélyeztetettségének egyik
alap oka a család diszfunkcionális
működése
Gyermekek

Továbbra sem változik a hátrányos
helyzetű gyermekek aránya
Család-Munkahely-Egészség közötti
harmónia hiánya

Nők

Eltitkolt családon belüli erőszak
Idősek elmagányosodása és egészségi
állapotuk romlása

Idősek

Fogyatékkal
élők

Az idősek kiemelt célpontjai a
bűncselekményt elkövetőknek
Az akadálymentesítés nem teljes körű
Jelnyelvi tolmács hiánya
Bentlakásos intézmény nincs a
településen
Alapfokú önellátási képesség hiánya

Közfoglalkoztatás
Szociális, gyermekjóléti, képzési
szolgáltatások biztosítása
A család diszfunkcionális működésének
csökkentése, életvezetési tanácsok
adása, képzések, tanfolyamok
Érintett családok bevonása a
foglalkoztatásba.
Továbbtanulás segítése,
tehetséggondozó programok folyamatos
biztosítása
Saját igény kialakítása
Családtervezési-életvezetési
foglalkozások, tanfolyamok szervezése
Prevenciós tevékenység, egészségnapok
Életvezetési tanácsok,
Tájékoztatás jogokról és
következményekről
Időseket megszólító programok
szervezésének támogatása, pályázati
lehetőségek felkutatása prevenciós
programokra
Folyamatos tájékoztatás
Komplex (fizikai és infokommunikációs)
akadálymentesítés
Bentlakásos intézmény létesítése
pályázati forrásból
Önellátásra nevelés

Jövőképünk
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák egyenlő eséllyel vesznek részt a közösség életében.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők szakmát és munkát kapjanak, felzárkózzanak az
átlagos életszínvonalhoz.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek szocializációját, oktatásban, fejlesztésben való részvételének
egyenlő esélyű hozzáférését.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek emberi méltóságának tiszteletben tartására, hogy érezzék, idős
korban is teljes értékű emberek.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a munkahely és a család összeegyeztethetőségét, a
munkaerő-piacra történő reintegrációt.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők életminőségének javítására, önbecsülésük
visszaadására és a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésére.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata elkötelezett amellett, hogy a település lakói számára minőségi,
mindenki számára egyenlően elérhető szolgáltatásokat nyújtson és hozzájáruljon a polgárok
esélyegyenlőségének biztosításához, életszínvonalának emeléséhez.
Ugyanakkor fontos megjegyeznünk, hogy az Önkormányzat kevés eszközzel rendelkezik ahhoz, hogy
az esélyegyenlőségi csoportok életminőségén, a lakossági helyzetképen ténylegesen javítani tudjon.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata betartja az esélyegyenlőségi jogszabályokat, feladatai és
projektjei során nem közvetít diszkriminációt. Az önkormányzat az esélyegyenlőség javítását
szolgáltatásai, intézményei, valamint az egyes esélyegyenlőségi szervezetek, közösségek ösztönzésén
keresztül tudja megvalósítani.
Mivel az Önkormányzat által végzett feladatok – jogszabályi rendszer megléte miatt – eleve az
esélyegyenlőséget biztosítják, az Önkormányzat pályázati projektjei megvalósítása során tud
hozzájárulni az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javításához.
Jelenleg Gyomaendrőd Város Önkormányzata számos olyan projektet valósít meg, melynek
célcsoportjait pontosan a fent meghatározott esélyegyenlőségi csoportok képezik: gyermekek,
mélyszegénységben élők (romák), hátrányos helyzetűek, inaktívak.
Projektjeink célja a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű, minőségi hozzáférés biztosítása, a
településen élők életkörülményeinek javítása. (kerékpárút építés, belvízvédelmi intézkedések,
térrehabilitáció, önkormányzati, egészségügyi és közoktatási intézmények energetikai korszerűsítése,
helyi közösség fejlesztés)

Bár a projektek többsége infrastrukturális fejlesztés, minden egyes esetben kapcsolódik hozzá
szemléletformáló tevékenység is, ahol a helyi közösségek működését, az esélyegyenlőség
előterjesztését, az életminőség javítását kívánjuk elősegíteni. Ilyen programok például:
- a szelektív hulladékgyűjtés és környezetvédelem, energiahatékonyság témakörében meghirdetett
előadások, képzések, közösségi programok;
- díjazással egybekötött rajz és fotópályázatok és kerékpártúrák;
- helyi termelők piacra jutásának és civil szervezetek működésének elősegítése;
- kézműves foglalkozások.
Emellett kifejezetten a Helyi Esélyegyenlőségi Program által meghatározott célcsoportok
problémáinak megoldására, esélyeinek javítására és életminőségük javítására irányulnak az Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló projektjeink, melyet Gyomaendrőd
Város Önkormányzat saját intézményrendszerében, illetve a közoktatási és kulturális intézményekkel
partnerségben valósít meg:
1. Az élethosszig tartó tanulás ösztönzése
Az élethosszig tanulás fontossága a formális oktatásba való belépés vagy visszatérés segítésében,
tanulás tanításának támogatásában, az új innovatív tanulási lehetőségek és formák fejlesztésében áll.
A programok célja a kultúra bázisán megszerzett készségek hasznosítása a munkaerőpiacra és a
társadalmi, illetve közéletbe való visszatérés érdekében (mezőgazdasági alapismeretek, háztartástan
tanfolyam, szabadegyetem, egészséges életmódra és családi életre nevelés, kommunikációs
készségek fejlesztése, felkészítés állásinterjúra), az alapkompetenciák fejlesztése (ismeretterjesztő
előadássorozat, digitális képzés, nép- és ismeretterjesztő klubfoglalkozás, gasztronómiai tanfolyam,
kertészeti előadássorozat), új innovatív tanulási lehetőségek és formák elterjesztése (egészséges
életmód – családi életre nevelés, kertészeti ismeretterjesztő előadássorozat az önellátás ösztönzése
és az egészséges életmódra nevelés témakörében).
A programok célcsoportjai: munkanélküliek, mélyszegénységben élők, GYES-en, GYED-en lévők,
gyermeküket egyedül nevelők, alacsony iskolai végzettségűek, nyugdíjasok, kisebbség, fogyatékkal
élők, szociálisan hátrányos helyzetűek.
2. Humán szolgáltatások fejlesztése
A projekt célja a család- és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése, a
deviancia megelőzése és a krízishelyzetek kezelése érdekében, munkaerő-piaci szempontból
hasznosítható ismeretek szerzése, önálló háztartás gazdaságos irányítására, interjúhelyzetek
magabiztos kezelésére irányuló képességek és ismeretek elsajátítása.

A megvalósuló tevékenységek: Bűnmegelőzési foglalkozások, Egészség megőrzési tájékoztatók,
Információs foglalkozások az erőszakmentes konfliktuskezelési technikákról, Tanulástechnikai
tréning,

Háztartásgazdálkodási

alapismeretek,

Felvilágosító

modellprogramok,

prevenciós

szolgáltatások, Vállalkozási készségfejlesztő tréning, Karrier-tréning a munkaerő-piaci szempontból
hátrányos helyzetűek számára, Egészséges életmódot népszerűsítő rendezvények és sportesemények
szervezése,

Lakossági

szűrőprogramok

népszerűsítése,

közösségi

programok

szervezése,

Közösségfejlesztő tréning, Szemléletformáló, antidiszkriminációs tréningek megvalósítása a
potenciális munkáltatók körében, Szociális gondozó képzés, Ösztöndíjprogramok, Önkéntes
programok szervezése
A projekt célcsoportjai: az alacsony iskolai végzettségűek, a 25 év alatti fiatalok, a 30 év alatti
pályakezdő álláskeresők, az 50 év felettiek, időskorúak, GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők,
vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesülők, tartós

munkanélküliséggel veszélyeztetettek, a megváltozott munkaképességű

személyek, a roma nemzetiséghez tartozó személyek, nők, idősek, fogyatékkal élők.
3. Tanórán kívüli kulturális foglalkozások
A projekt célja a hátrányos helyzetű gyermekek részére minél sokrétűbb és minél több kulturális
program biztosítása a szabadidő hasznos eltöltése és a köznevelés eredményessége érdekében.
Hosszú távon az a cél, hogy a gyermekekben saját igény alakuljon ki a kulturális programokon való
részvételre, a változásra, a fejlődésre. Ezáltal megteremtjük a lehetőségét, hogy kiszakadjanak a
diszfunkciós családból, a hátrányos helyzet generációkon át történő öröklődése megszakadjon.
Megvalósítandó programok: kézműves foglalkozás, kirándulás, könyvtárlátogatás, színházi előadás,
témahét, tábor, kulturális órák, klubfoglalkozás.

Az intézkedési területek részletes kifejtése
Mélyszegénységben élők és Romák
Intézkedés címe:

Első lépés a munka felé

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Nem rendelkeznek versenyképes szakképzettséggel
Nincs a végzettségnek megfelelő munkalehetőség

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú

Rövid: munkaerőpiaci integráló programok megvalósítása, alapkompetenciák
fejlesztése
Közép: versenyképes szakképesítés megszerzése,
Hosszú: foglalkoztatottság növelése, szociálisan hátrányos helyzet csökkentése

időegységekre
bontásban

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1. Munkaerőpiaci integráló programok megvalósítása (tanulás tanítása,
alapkompetenciák fejlesztése, álláskeresési tréning)
2. Alapkompetenciák fejlesztése (digitális képzés, kommunikációs tréning)
3. Versenyképes szakképesítés szerzése (pl: szociális gondozó képzés)
4. Aktív munkaerő-piaci eszközök alkalmazása
5. Vállalkozási készségfejlesztő tréning, Karrier-tréning a munkaerő-piaci
szempontból hátrányos helyzetűek számára
6. Szemléletformáló, antidiszkriminációs tréningek megvalósítása a potenciális
munkáltatók körében

Résztvevők és
felelős

A programok teljesítéséért felelős az Önkormányzat, mint a projekt
Kedvezményezettje

Partnerek

Képző szervezetek és intézmények, kulturális intézmények

Határidő(k) pontokba
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

rövid: 2020.02.29.
közép: 2020.02.29.
hosszú: 2022.12.31.
tanfolyamokon résztvevők (jelenléti, nyilvántartás)
megvalósított programok (programdokumentáció)
megszerzett képesítések

érdeklődés hiánya, eredménytelen tanfolyamok, munkaerőpiaci igény
megváltozása

Szükséges erőforrások

pályázati projekt keretében megvalósuló programok eredményes
lebonyolításához szükséges humán erőforrás

Intézkedés címe:

Esély a változtatásra

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Hátrányos helyzetek öröklődése generációkon át. A segélyezett célcsoport
esetében megfigyelhető, hogy a 15-20 éve segélyezettek mellett már
gyermekeik is megjelentek a rendszerben, mint igénybevevők

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Rövid: célcsoport elérése az életvezetési programok megszervezéséhez
Közép: életvezetést segítő programok biztosítása
Hosszú: megelőzni a hátrányos helyzetek öröklődését
1. Háztartás gazdálkodási alapismeretek képzés
2. Hatékony álláskeresés tréning
3. Önkéntes program szervezése a munkaszocializáció elősegítése érdekében
4. Tanulástechnikai tréning

5. Digitális képzés
6. Információs foglalkozások az erőszakmentes konfliktuskezelési technikákról
7. Kultúra bázisán megszerzett készségek hasznosítása a munkaerőpiacra és a
társadalmi, illetve a közéletbe való visszatérés érdekében (mezőgazdasági
alapismeretek, kertészeti képzés, gasztronómiai és háztartástan tanfolyam,
szabadegyetem)
8. Közfoglalkoztatás szervezése
Résztvevők és
felelős

A programok teljesítéséért felelős az Önkormányzat, mint a projekt
Kedvezményezettje

Partnerek

kulturális, család- és gyermekjóléti intézmények

Határidő(k) pontokba
szedve

rövid: 2020.02.29.
közép: 2020.02.29.
hosszú: 2022.12.31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

tanfolyamokon résztvevők (jelenléti, nyilvántartás)
megvalósított programok (programdokumentáció)
megszerzett képesítések

érdeklődés hiánya, eredménytelen tanfolyamok, nem alakul ki igény a
változtatásra

pályázati projekt keretében megvalósuló programok eredményes
Szükséges erőforrások lebonyolításához szükséges humán erőforrás,
közfoglalkoztatás működtetése
Gyermekek
Intézkedés címe:

A családok segítése a diszfunkcionalitás megszüntetésében

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A családok szétesése következtében a gyermekekkel való törődés, a nevelés,
gondozás, szeretethiányból adódó veszélyeztetettség növekedése.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Rövid: célcsoport elérése.
Közép: harmonikus, boldogabb családi életre nevelés esélyeinek javítása
programok szervezésével
Hosszú: a családi biztonság növelésével csökkenteni a gyermekek
veszélyeztetettségét.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1. Kultúra bázisán megszerzett készségek hasznosítása a munkaerőpiaci és a
társadalmi, ill. közéletbe való visszatérés érdekében (munka-gyermek-család
harmonikus kapcsolata, generációk közötti kapcsolat, szerepvállalások,
feladatmegosztás, boldogabb családi életre nevelés esélyei)
2. Családi és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése,
preventív jellegű programok megvalósítása
3. Egészséges életmódot népszerűsítő rendezvények, egészséges életmód –
családi életre nevelés havi szakkör,

4. Veszélyek, devianciák, függőségek – tájékoztató programok
Résztvevők és
felelős

Önkormányzat és intézményei

Partnerek

Gyermekjóléti és kulturális intézmények

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövid: 2019.02.28.
Közép: 2020.02.29.
Hosszú: 2022.12.31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

programokon résztvevők, elért családok (jelenléti, nyilvántartások)
megvalósított programok (programdokumentáció)

érdeklődés hiánya, nem alakul ki igény a változtatásra

Szükséges erőforrások

pályázati
projekt keretében megvalósuló
lebonyolításához szükséges humán erőforrás

programok

eredményes

Intézkedés címe:

Az én esélyem – a hátrányok csökkentése a gyermekek körében

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Továbbra sem változik lényegesen a hátrányos helyzetű gyermekek aránya

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Rövid: gyermekek minél nagyobb létszámban történő bevonása kulturális
foglalkozásokba, szabadidő hasznos eltöltése
Közép: a korábban bevont gyermekek részvétele további programokon továbbgondozás
Hosszú: a gyermekekben saját igény alakul ki a változtatásra, fejlődésre.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1. Kulturális foglalkozások megvalósítása (kézműves foglalkozás, kirándulás,
könyvtár látogatás, színház látogatás, kulturális órák, témahét megvalósítása,
tábor, klubfoglalkozás)
2. Programok ismételt/kibővített megvalósítása, melyeken a korábban bevont
gyermekek is újra részt vehetnek
3. Tehetséggondozó programok folyamatos működtetése. (Arany János
tehetséggondozó program, Bursa Hungarica program, Tanoda program)

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat, közoktatási és kulturális intézmények

Partnerek

Közoktatási és kulturális intézmények

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövid: 2019. 08.31.
Közép: 2021.08.31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Hosszú: 2022.12.31.
Megvalósított kulturális programok száma (programdokumentáció)
Programokon részt vett hátrányos helyzetű diákok száma (jelenléti,
nyilvántartások)
A megismételt programokon saját igény alapján részt vevő hátrányos helyzetű
diákok száma (jelenléti, nyilvántartások)

nem alakul ki saját igény az érintett gyermekekben a változtatásra, fejlődésre
újabb pályázati lehetőségek hiányában nincs lehetőség a programok folytatására
és ismételt megvalósítására
pályázati anyagi forrás a kulturális programok megvalósítására, intézményi
költségvetés és hozzájárulás,
Szükséges erőforrások
programok megvalósításához személyi feltétel biztosítása a kulturális és
közoktatási intézmények részéről
Nők
Intézkedés címe:

Család-Munka-Egészség

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Család-Munkahely-Egészség közötti harmónia hiánya, a nők nehezen találják
meg az egyensúlyt a család és a munkahely között, mentális és fizikai egészségük
háttérbe szorul

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Rövid: célcsoport megszólítása, programok szervezése
Közép: prevenciós és tájékoztató/felkészítő programok megvalósítása
Hosszú: képessé válnak az érintett nők a harmóniára való törekvésre

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1. Célcsoport elérése
2. Pénztárcabarát konyhatechnológia, hagyományos és modern konyha rejtelmei
– egészséges/speciális ételek tanfolyam
3. Boldogabb családi életre nevelés esélyei – a család optimális működése képzés
4. Szerepvállalások, feladatmegosztás képzés
5. Munka-Gyermek-Család harmonikus kapcsolata képzés
6. Egészséges életmódot népszerűsítő rendezvények és sportesemények
7. Mentálhigiénés és prevenciós egészségnapok, lakossági szűrőprogramok
8. Pályázati lehetőség felkutatása gyermekek elhelyezését biztosító intézmények
megvalósítása érdekében a nők foglalkoztatásának megkönnyítésére

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat és kulturális intézményei

Partnerek

Közoktatási és kulturális intézmények, egészségügyi intézmények, védőnők,
család- és gyermekjóléti intézmények

Határidő(k) pontokba
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,

Rövid: 2019.02.28.
Közép: 2020.02.29.
Hosszú: 2022.12.31.
Megvalósított programok száma (programdokumentáció)
Programokon részt vettek száma (jelenléti, nyilvántartások)
Szűrővizsgálatokon való megjelenés (nyilvántartás)

forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Kisgyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek számának emelkedése

érdeklődés hiánya, újabb pályázati lehetőségek hiányában nincs lehetőség a
programok folytatására és ismételt megvalósítására, pályázat hiányában nincs
lehetőség a bölcsődei férőhelyszám növelésére, bármekkora igény van is rá

Szükséges erőforrások

humán erőforrás a programok megvalósítására
pályázati forrás a férőhelyszám bővítésére

Intézkedés címe:

Családon belüli erőszak – látencia csökkentése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

ismert probléma a családon belüli erőszak megléte akkor is, ha tényleges
feljelentésig nem is jutnak el az ügyek

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Rövid: a hallgatás megtörése
Közép: széleskörű tájékoztatás, az érintett hova fordulhat segítségért.
Hosszú: széles körben ismertté válnak a jogok és következmények
1. Bűnmegelőzési foglalkozások
2. Információs foglalkozások az erőszakmentes konfliktuskezelési technikákról
3. Veszélyek, devianciák, függőségek tájékoztató
4. Mentálhigiénés témák bemutatása

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat, egészségügyi és közoktatási intézmények, rendőrség, védőnők,
család- és gyermekjóléti intézmény

Partnerek

egészségügyi és közoktatási intézmények, rendőrség, védőnők, család- és
gyermekjóléti intézmény

Határidő(k) pontokba
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Rövid: folyamatos
Közép: folyamatos
Hosszú: folyamatos
emelkedik a feljelentések száma az elkövetések számának csökkenésével
párhuzamosan
megvalósult tájékoztatók száma
a programokon részt vettek száma

elhallgatás, segítségkérés szégyellése, tudatlanság, félelem, látencia

Szükséges erőforrások humán erőforrás a programok megvalósítására

Idősek
Intézkedés címe:

Együtt a boldog és kiegyensúlyozott nyugdíjas évekért

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Idősek elmagányosodása és egészségi állapotuk romlása

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Rövid: célcsoport elérése
Közép: időseket megszólító programok szervezése
Hosszú: programok eredményének fenntartása, önszerveződés ösztönzése

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1. Egészségfejlesztő és betegségmegelőző programok
2. Életmód klubok
3. Lakossági szűrőprogramok
4. Digitális képzés az elmagányosodás ellen
5. Kulturális havi szakkörök (hímzés-varrás, népdal, kertészet, idősebb korúak
szabadidős szokásainak alakítása, táplálkozási szokások, egészséges életmód,
kézműves alapok, hagyományok ismerete, nép- és iparművészet)

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat és kulturális intézményei

Partnerek

kulturális intézmények, önszervező nyugdíjas klubok, Térségi Szociális Gondozási
Központ Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövid: 2019. 02.28.
Közép: 2020. 02.29.
Hosszú: 2022.12.31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

megvalósított kulturális programok száma (programdokumentáció)
programokon részt vett idősek száma (jelenléti, nyilvántartások)
önszerveződő kezdeményezések, közösségi események száma

érdektelenség, újabb pályázati lehetőségek hiányában nincs lehetőség a
programok folytatására

Szükséges erőforrások

programok megvalósításához és az önszerveződés támogatásához szükséges
humán erőforrás

Intézkedés címe:

Vigyázzunk magunkra és családtagjainkra!

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Az idősek, különösen egyedül élők az átlaghoz képest gyakrabban lesznek
bűncselekmények áldozatai

Célok Általános

Rövid: célcsoport megszólítása.
Közép: fórumok, ismeretterjesztő programok szervezése az idősek számára

megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Hosszú: az idősek felkészültebbek lesznek, helyzetek kezelésének ismerete

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1. Célcsoport megszólítása
2. Bűnmegelőzési foglalkozások
3. Digitális készségek fejlesztése, világháló megismerése, alap számítógépes
ismeretek elsajátítása
4. Veszélyek, devianciák, függőségek – tájékoztató programok

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat és kulturális intézményei

Partnerek

kulturális intézmények, önszervező nyugdíjas klubok, Térségi Szociális Gondozási
Központ Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya, rendőrség

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövid: 2019. 02.28.
Közép: 2020. 02.29.
Hosszú: 2022.12.31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

megvalósított prevenciós és felkészítő programok száma
(programdokumentáció)
programokon részt vett idősek száma (jelenléti, nyilvántartások)

érdeklődés hiánya, új bűnelkövetési módszerek megjelenése, időskori naivitás

Szükséges erőforrások programok megvalósításához szükséges humán erőforrás
Fogyatékkal élők
Intézkedés címe:

Komplex (fizikai és infokommunikációs) akadálymentesítés

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Az akadálymentesítés nem valósult meg 100 %-os mértékben

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Rövid: felmérés
Közép: pályázati lehetőségek felkutatása
Hosszú: komplex (fizikai és infokommunikációs) akadálymentesítés

1. Igény felmérése
2. Pályázati lehetőségek felkutatása
3. Pályázati projekt lebonyolítása
4. Komplex akadálymentesítés megvalósítása

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat

Partnerek

Önkormányzati intézmények, esélyegyenlőségi civil szervezetek, idősek és
fogyatékkal élők érdekképviseleti szervezetei

Határidő(k) pontokba
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Rövid: 2019. 11.30.
Közép: 2020.12.31.
Hosszú: 2022.12.31.
igényfelmérés elkészítése akadálymentesítésre, jelnyelvi tolmács felkutatása a
település vonzáskörzetében
legalább 1 fő képzése, vagy jelenlegi is foglalkoztatható jelnyelvi tolmács
megbízása, pályázati lehetőség igénybe vétele a fizikai akadálymentesítésre
fizikai akadálymentesítés megvalósítása a közintézményekben, legalább 1 fő
jelnyelvi tolmács igény szerinti alkalmazása

pénzügyi források hiánya, melyre megoldást a pályázati lehetőségek felkutatása
jelenthet

Szükséges erőforrások

anyagi erőforrás a projektek megvalósítására,
humán erőforrás a feladatok elvégzésre

Intézkedés címe:

Bentlakásos intézmény igényfelmérése, szolgáltatás megszervezése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Bizonyos fogyatékossággal élők számára koruk előrehaladtával, illetve a gondozó
családtagok idősödésével esetleg elhalálozásával szükségessé válik a bentlakásos
intézményi elhelyezés, de ez településünkön nem elérhető.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Rövid: igények pontos felmérése, pályázati lehetőségek felkutatása
Közép: az igényeknek megfelelő ellátási forma beindítása a településen
Hosszú: a bentlakásos ellátás működtetése

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1. Helyzetfelmérés a településen az igénybevevők körére vonatkozóan
2. A helyzetfelmérés alapján az ellátási forma és annak kereteinek
meghatározása
3. Pályázati lehetőségek felkutatása a tevékenység beindításához
4. Pályázat megírása, megvalósítása
5. Ellátás működtetése

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat a projekt felkutatásában és megvalósításában, valamint a
szakintézmény a feladat működtetésében

Partnerek

Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
támogató szolgálata

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövid: 2019.11.30.
Közép: 2020.12.31.
Hosszú: 2022.12.31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

pályázati lehetőségek
nyertes pályázati projekt
intézmény működtetése, az ellátást igénybe vevők száma

pályázati lehetőség hiánya

anyagi erőforrás a nem 100%-os támogatottságú pályázati konstrukció esetén,
Szükséges erőforrások illetve pénzügyi hozzájárulás a működtetéshez (normatíva, valamint ellátás díja)
Humán erőforrás a projekt megvalósításához és az intézmény működtetéséhez

Intézkedés címe:

Gondoskodjunk magunkról!

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Bizonyos fogyatékossággal élők számára koruk előrehaladtával, illetve a gondozó
családtagok idősödésével esetleg elhalálozásával szükségessé válik az alapfokú
önellátás elsajátítása

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Rövid: igények pontos felmérése, célcsoport elérése
Közép: az igényeknek megfelelő programok megvalósítása, önellátásra nevelés
Hosszú: Az enyhébb fogyatékkal élők a társadalom hasznos tagjának érezhetik
magukat

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1. Célcsoport elérése
2. Mentálhigiénés témák megtárgyalása, megbeszélése szakemberekkel
3. Kiskert adta termékek tartósítása, felhasználása, egészségtudatosság
4. Mezőgazdasági alapismeretek elsajátítása kiskertben
5. Képzőművészeti alkotótevékenység, kézműves tárgyak készítése
6. Digitális alapismeretek elsajátítása

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat és kulturális intézményei

Partnerek

kulturális intézmények, Esély klub, Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya

Határidő(k) pontokba
szedve

Rövid: 2019.06.30.
Közép: 2020.12.31.
Hosszú: 2022.12.31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

megvalósított, önellátásra felkészítő programok száma (programdokumentáció)
programokon részt vett fogyatékkal élők száma (jelenléti, nyilvántartások)

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

az érintettek családtagjainak hozzáállása miatt maguk az érintettek nem
elérhetőek
újabb pályázati lehetőségek hiányában nincs lehetőség a programok folytatására
és ismételt megvalósítására

Szükséges erőforrások

humán erőforrás szükséges a programok megvalósításához,
a programok folytatásához pályázati forrás szükséges

2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez
A
Intézkedés
sorszáma

Az intézkedés
címe,
megnevezése

B
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C
Az intézkedéssel elérni
kívánt cél

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
Első lépés a
A célcsoport tagjai Munkaerő
1
munka felé

2

Esély a
változtatásra

piaci
integráló programok
megvalósítása,
alapkompetenciák
fejlesztése,
Versenyképes
szakképesítés
megszerzése,
Foglalkoztatottság
növelése, szociálisan
hátrányos
helyzet
csökkentése
Hátrányos helyzetek Életvezetést
segítő
öröklődése
programok biztosítása
generációkon át. A Hátrányos
helyzetek
segélyezett
öröklődésének
célcsoport esetében megakadályozása
megfigyelhető, hogy
a
15-20
éve
segélyezettek mellett
már gyermekeik is
megjelentek
a
rendszerben,
mint
igénybevevők
nem
rendelkeznek
versenyképes
szakképzettséggel,
nincs
a
végzettségüknek
megfelelő
munkalehetőség

D
A célkitűzés
összhangja
egyéb
stratégiai
dokumentu
mokkal
Nemzeti
Társadalmi
felzárkóztatá
si Stratégia
2011. évi
CLXXIX.
törvény
1991. évi IV.
törvény

Nemzeti
Társadalmi
felzárkóztatá
si Stratégia
2011. évi
CLXXIX.
törvény
1991. évi IV.
törvény

E

F

G

Az intézkedés tartalma

Az intézkedés
felelőse

Az intézkedés
megvalósításá
nak határideje

1.Munkaerőpiaci integráló
programok megvalósítása
2. Alapkompetenciák
fejlesztése
3. Versenyképes szakképesítés
szerzése
4. Aktív munkaerő-piaci
eszközök alkalmazása
5. Vállalkozási
készségfejlesztő tréning
6. Szemléletformáló,
antidiszkriminációs tréningek
1.Háztartás gazdálkodási
alapismeretek képzés
2.Hatékony álláskeresés
tréning
3.
Önkéntes
program
szervezése
a
munkaszocializáció
elősegítése érdekében
4.Tanulástechnikai tréning
5. Digitális képzés
6. Információs foglalkozások
az
erőszakmentes
konfliktuskezelési
technikákról
7. Kultúra bázisán megszerzett
készségek hasznosítása a
munkaerőpiacra és a
társadalmi, illetve a közéletbe
való visszatérés érdekében
8. Közfoglalkoztatás
szervezése

H

I
Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
szükséges
eredményességét
erőforrások
mérő indikátor(ok)
(humán, pénzügyi,
technikai)

J
Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

Gyomaendrőd
Város
Önkormányzata

rövid:
2020.02.29.
közép:
2020.02.29.
hosszú:
2022.12.31.

tanfolyamokon
résztvevők
(jelenléti,
nyilvántartás)
megvalósított
programok
(programdokume
ntáció)
megszerzett
képesítések

érdeklődés
hiánya,
eredménytelen
tanfolyamok,
munkaerő
piaci
igény
megváltozása

pályázati
projekt
keretében megvalósuló
programok eredményes
lebonyolításához
szükséges
humán
erőforrás

Gyomaendrőd
Város
Önkormányzata

rövid:
2020.02.29.
közép:
2020.02.29.
hosszú:
2022.12.31.

tanfolyamokon
résztvevők
(jelenléti,
nyilvántartás)
megvalósított
programok
(programdokume
ntáció)
megszerzett
képesítések

érdeklődés
hiánya,
eredménytelen
tanfolyamok, nem
alakul ki igény a
változtatásra

pályázati
projekt
keretében megvalósuló
programok eredményes
lebonyolításához
szükséges
humán
erőforrás

II. A gyermekek esélyegyenlősége
1
A
családok A családok szétesése
segítése
a következtében
a
diszfunkcionalitás gyermekekkel
való
megszüntetésébe törődés, a nevelés,
n
gondozás,
szeretethiányból
adódó
veszélyeztetettség
növekedése.

2

Az én esélyem – a
hátrányok
csökkentése
a
gyermekek
körében

Továbbra
sem
változik lényegesen a
hátrányos helyzetű
gyermekek aránya

Harmonikus,
boldogabb
családi
életre
nevelés
esélyeinek
javítása
programok
szervezésével,
A családi biztonság
növelésével
csökkenteni
a
gyermekek
veszélyeztetettségét

Legyen jobb
a
gyermekekn
ek Nemzeti
Stratégia
1997.
évi
XXXI.
törvény

Gyermekek
minél
nagyobb létszámban
történő
bevonása
kulturális
foglalkozásokba,
szabadidő
hasznos
eltöltése
A korábban bevont
gyermekek részvétele
további programokon továbbgondozás
A gyermekekben saját
igény alakul ki a
változtatásra,
fejlődésre

Legyen jobb
a
gyermekekn
ek Nemzeti
Stratégia
2011.
évi
CXC. törvény
1997.
évi
XXXI.
törvény

1. Képzések: családi életre
nevelés,
munka-gyermekcsalád harmonikus kapcsolata,
generációk közötti kapcsolat,
szerepvállalások,
feladatmegosztás, boldogabb
családi életre nevelés esélyei,
2. Családi és gyermekjóléti
szolgálatok
prevenciós
szerepének
megerősítése,
preventív jellegű programok
megvalósítása
3. Egészséges életmódot
népszerűsítő rendezvények,
egészséges életmód – családi
életre nevelés havi szakkör,
4. Veszélyek, devianciák,
függőségek – tájékoztató
programok
1. Kulturális foglalkozások
megvalósítása
2. Programok
ismételt/kibővített
megvalósítása, melyeken a
korábban bevont gyermekek
is újra részt vehetnek
3. Tehetséggondozó
programok
folyamatos
működtetése.

Önkormányzat
és intézményei

Rövid:
2019.02.28.
Közép:
2020.02.29.
Hosszú:
2022.12.31.

programokon
résztvevők, elért
családok (jelenléti,
nyilvántartások)
megvalósított
programok
(programdokume
ntáció)

érdeklődés
hiánya, nem alakul
ki
igény
a
változtatásra

pályázati
projekt
keretében megvalósuló
programok eredményes
lebonyolításához
szükséges
humán
erőforrás

Önkormányzat,
közoktatási
és
kulturális
intézmények

Rövid: 2019.
08.31.
Közép:
2021.08.31.
Hosszú:
2022.12.31.

Megvalósított
kulturális
programok száma
(programdokume
ntáció)
Programokon
részt
vett
hátrányos
helyzetű
diákok
száma (jelenléti,
nyilvántartások)
A
megismételt
programokon
saját igény alapján
részt
vevő
hátrányos
helyzetű
diákok
száma (jelenléti,
nyilvántartások)

nem alakul ki saját
igény az érintett
gyermekekben a
változtatásra,
fejlődésre
újabb
pályázati
lehetőségek
hiányában nincs
lehetőség
a
programok
folytatására
és
ismételt
megvalósítására

pályázati anyagi forrás a
kulturális
programok
megvalósítására,
intézményi költségvetés
és hozzájárulás,
programok
megvalósításához
személyi
feltétel
biztosítása a kulturális és
közoktatási intézmények
részéről

III. A nők esélyegyenlősége
1

Család-MunkaEgészség

Család-MunkahelyEgészség közötti
harmónia hiánya, a
nők nehezen találják
meg az egyensúlyt a
család és a
munkahely között,
mentális és fizikai
egészségük háttérbe
szorul

2

Családon belüli
ismert probléma a
erőszak – látencia családon belüli
csökkentése
erőszak megléte
akkor is, ha tényleges
feljelentésig nem is
jutnak el az ügyek

Prevenciós és
tájékoztató/felkészítő
programok
megvalósítása
Képessé válnak az
érintett nők a
harmóniára való
törekvésre

1997. évi
XXXI. tv.

A hallgatás megtörése
Széleskörű
tájékoztatás, az
érintett hova fordulhat
segítségért
Széles körben ismertté
válnak a jogok és
következmények

1997. évi
XXXI. tv.
Nemzeti
Bűnmegelőz
ési Stratégia
(2013-2023)

1. pénztárcabarát
konyhatechnológia,
hagyományos és modern
konyha rejtelmei –
egészséges/speciális ételek
tanfolyam
2. Boldogabb családi életre
nevelés esélyei – a család
optimális működése képzés
3. Szerepvállalások,
feladatmegosztás képzés
4. Munka-Gyermek-Család
harmonikus kapcsolata képzés
5. Egészséges életmódot
népszerűsítő rendezvények és
sportesemények
6. Mentálhigiénés és
prevenciós egészségnapok,
lakossági szűrőprogramok
7. Pályázati lehetőség
felkutatása gyermekek
elhelyezését biztosító
intézmények megvalósítása
érdekében a nők
foglalkoztatásának
megkönnyítésére
1. Bűnmegelőzési
foglalkozások
2. Információs foglalkozások
az erőszakmentes
konfliktuskezelési
technikákról
3. Veszélyek, devianciák,
függőségek tájékoztató
4. Mentálhigiénés témák
bemutatása

Önkormányzat
és kulturális
intézményei

Rövid:
2019.02.28.
Közép:
2020.02.29.
Hosszú:
2022.12.31.

Megvalósított
programok száma
(programdokume
ntáció)
Programokon
részt vettek száma
(jelenléti,
nyilvántartások)
Szűrővizsgálatoko
n való megjelenés
(nyilvántartás)
Kisgyermekek
elhelyezését
biztosító
férőhelyek
számának
emelkedése

érdeklődés
hiánya, újabb
pályázati
lehetőségek
hiányában nincs
lehetőség a
programok
folytatására és
ismételt
megvalósítására,
pályázat
hiányában nincs
lehetőség a
bölcsődei
férőhelyszám
növelésére,
bármekkora igény
van is rá

humán erőforrás a
programok
megvalósítására
pályázati forrás a
férőhelyszám bővítésére

Önkormányzat,
egészségügyi és
közoktatási
intézmények,
rendőrség,
védőnők, családés gyermekjóléti
intézmény

Rövid:
folyamatos
Közép:
folyamatos
Hosszú:
folyamatos

- emelkedik a
feljelentések
száma az
elkövetések
számának
csökkenésével
párhuzamosan
megvalósult
tájékoztatók
száma
a programokon
részt vettek száma

elhallgatás,
segítségkérés
szégyellése,
tudatlanság,
félelem, látencia

humán erőforrás a
programok
megvalósítására

IV. Az idősek esélyegyenlősége
1

Együtt a boldog
és
kiegyensúlyozott
nyugdíjas
évekért

Idősek
elmagányosodása és
egészségi állapotuk
romlása

Időseket megszólító
programok szervezése
Programok
eredményének
fenntartása,
Önszerveződés
ösztönzése

Szolgáltatást
ervezési
koncepció
1997. évi
CLIV.
törvény
1993. évi III.
törvény

2

Vigyázzunk
magunkra és
családtagjainkra!

Az idősek, különösen
egyedül élők az
átlaghoz képest
gyakrabban lesznek
bűncselekmények
áldozatai

Fórumok,
ismeretterjesztő
programok szervezése
az idősek számára
Az idősek
felkészültebbek
lesznek, helyzetek
kezelésének ismerete

Szolgáltatást
ervezési
koncepció
Nemzeti
Bűnmegelőz
ési Stratégia
(2013-2023)

1. Egészségfejlesztő és
betegségmegelőző programok
2. Életmód klubok
3. Lakossági szűrőprogramok
4. Digitális képzés az
elmagányosodás ellen
5. Kulturális havi szakkörök
(hímzés-varrás, népdal,
kertészet, idősebb korúak
szabadidős szokásainak
alakítása, táplálkozási
szokások, egészséges
életmód, kézműves alapok,
hagyományok ismerete, népés iparművészet)
1. Bűnmegelőzési
foglalkozások
2. Digitális készségek
fejlesztése, világháló
megismerése, alap
számítógépes ismeretek
elsajátítása
3. Veszélyek, devianciák,
függőségek – tájékoztató
programok

Önkormányzat
és kulturális
intézményei

Rövid: 2019.
02.28.
Közép: 2020.
02.29.
Hosszú:
2022.12.31.

Megvalósított
kulturális
programok száma
(programdokume
ntáció)
Programokon
részt vett idősek
száma (jelenléti,
nyilvántartások)
Önszerveződő
kezdeményezések,
közösségi
események száma

érdektelenség,
újabb pályázati
lehetőségek
hiányában nincs
lehetőség a
programok
folytatására

programok
megvalósításához és az
önszerveződés
támogatásához szükséges
humán erőforrás

Önkormányzat
és kulturális
intézményei

Rövid: 2019.
02.28.
Közép: 2020.
02.29.
Hosszú:
2022.12.31.

Megvalósított
prevenciós és
felkészítő
programok száma
(programdokume
ntáció)
Programokon
részt vett idősek
száma (jelenléti,
nyilvántartások)

érdeklődés
hiánya, új
bűnelkövetési
módszerek
megjelenése,
időskori naivitás

programok
megvalósításához
szükséges humán
erőforrás

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1

2

3

Komplex (fizikai Az akadálymentesítés
nem valósult meg
és
infokommunikáci 100 %-os mértékben
ós)
akadálymentesít
és

Pályázati lehetőségek
felkutatása
Komplex (fizikai és
infokommunikációs)
akadálymentesítés

Bentlakásos
intézmény
igényfelmérése,
szolgáltatás
megszervezése

Bizonyos
fogyatékossággal
élők számára koruk
előrehaladtával,
illetve a gondozó
családtagok
idősödésével esetleg
elhalálozásával
szükségessé válik a
bentlakásos
intézményi
elhelyezés, de ez
településünkön nem
elérhető.

Pályázati lehetőségek 1998. évi
felkutatása
XXVI.
Az
igényeknek
törvény
megfelelő
ellátási
forma beindítása a
településen

Bizonyos
fogyatékossággal
élők számára koruk
előrehaladtával,
illetve a gondozó
családtagok
idősödésével esetleg
elhalálozásával
szükségessé válik az
alapfokú önellátás
elsajátítása

Igények
pontos 1998. évi
felmérése, célcsoport XXVI.
elérése
törvény
Az
igényeknek
megfelelő programok
megvalósítása,
önellátásra nevelés

Gondoskodjunk
magunkról!

1998. évi
XXVI.
törvény

A bentlakásos ellátás
működtetése

1. Igény felmérése
2. Pályázati lehetőségek
felkutatása
3. Pályázati projekt
lebonyolítása
4. Komplex akadálymentesítés
megvalósítása

Önkormányzat

1.
Helyzetfelmérés
a
településen az igénybevevők
körére vonatkozóan
2. A helyzetfelmérés alapján
az ellátási forma és annak
kereteinek meghatározása
3.
Pályázati
lehetőségek
felkutatása a tevékenység
beindításához
4.
Pályázat
megírása,
megvalósítása

Önkormányzat a
projekt
felkutatásában
és
megvalósításába
n, valamint a
szakintézmény a
feladat
működtetésében

Önkormányzat
és kulturális
intézményei

Rövid: 2019.
11.30.

fizikai
akadálymentesítés
megvalósítása a
közintézményekbe
n, legalább 1 fő
jelnyelvi tolmács
igény szerinti
alkalmazása

pénzügyi források
hiánya, melyre
megoldást a
pályázati
lehetőségek
felkutatása
jelenthet

anyagi erőforrás a
projektek
megvalósítására,

Rövid:
2019.11.30.

pályázati
lehetőségek

pályázati
lehetőség hiánya

Közép:
2020.12.31.

nyertes pályázati
projekt

Hosszú:
2022.12.31.

intézmény
működtetése, az
ellátást igénybe
vevők száma

anyagi erőforrás projekt
megvalósításához, illetve
pénzügyi hozzájárulás a
működtetéshez Humán
erőforrás a projekt
megvalósításához és az
intézmény
működtetéséhez

Rövid:
2019.06.30.
Közép:
2020.12.31.

Megvalósított,
önellátásra
felkészítő
programok száma
(programdokume
ntáció)
Programokon
részt vett
fogyatékkal élők
száma (jelenléti,
nyilvántartások)

az érintettek
családtagjainak
hozzáállása miatt
maguk az
érintettek nem
elérhetőek
újabb pályázati
lehetőségek
hiányában nincs
lehetőség a
programok
folytatására és
ismételt
megvalósítására

humán erőforrás
szükséges a programok
megvalósításához,
a programok
folytatásához pályázati
forrás szükséges

Közép:
2020.12.31.
Hosszú:
2022.12.31.

humán erőforrás a
feladatok elvégzésre

5. Ellátás működtetése

Az enyhébb
fogyatékkal élők a
társadalom hasznos
tagjának érezhetik
magukat

1. Célcsoport elérése
2. Mentálhigiénés témák
megtárgyalása, megbeszélése
szakemberekkel
3. Kiskert adta termékek
tartósítása, felhasználása,
egészségtudatosság
4. Mezőgazdasági
alapismeretek elsajátítása
kiskertben
5. Képzőművészeti
alkotótevékenység, kézműves
tárgyak készítése
6. Digitális alapismeretek
elsajátítása

Hosszú:
2022.12.31.

3. Megvalósítás
A megvalósítás előkészítése
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a
településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony
során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program
elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség
szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában
részletes leírásra kerültek.
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében
szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente
cselekvési ütemterveket készítsenek.
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az
ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének
garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul
megvalósuljanak.
A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot
hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres
tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e
a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások
meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata,
a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi
döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is,
a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi
Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek.

Romák/ mélyszegénységben
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Fogyatékkal élők
esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum
tagjai:

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

munkacsoportok
vezetői,
önkormányzat,
képviselője, partnerek
képviselője

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Gyerekek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

A HEP Fórum működése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb
munkacsoportokat hozhat létre.
Monitoring és visszacsatolás
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot
készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a
létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.
Nyilvánosság
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében
nyilvános fórumot hívunk össze.
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra
hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi
összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában
elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az
intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit.

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat
honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és
intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a
hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató
szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében.
Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester felel:
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak
valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden
ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek
elhárításáról intézkedni
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének
összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat
felelősével közösen
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak
megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse
azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a
szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot,
annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és
működtetése.)

Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - felülvizsgálat során
kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül
jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése
elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó
intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a
beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat
képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek
elhárításáról.
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be,
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok
megvalósításához.

15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. október 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati
Társulás megszüntetése.
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Társulási Tanács!
A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkornányzati Társulás a KEOP- 2.3.0/2F/09-20 l 0-0013 számú
„Települési szeméttelep-rekultivációs program a Körös--szögben" tárgyú projekt megvalósítására jött létre. A projekt
2013-ban megvalósult, a fenntartási időszak 2018. 05. 13. véget ért.
A fenntartási kötelezettség lezárásához szükség volt
·
a Záró Projekt Fenntartási Jelentés Irányító Hatóság általi jóváhagyására és
·
a Környezet és Energia Operatív program támogatási rendszerében a projekt lezárására, és záró
jegyzőkönyvvel való igazolására.
A 2011.évi CLXXXIX. törvény 91. § a) pontja értelmében a társulás megszűnik, ha a megállapodásban
meghatározott időtartam eltelt. Mivel a társulás a projekt megvalósítására és fenntartására jött létre, így a fentiek
alapján a társulás megszűnésének már nincs akadálya.
A Társulás megszüntetésekor rögzíteni szükséges, hogy mely szervezet őrzi tovább a projekt iratai, és a projekttel
kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten nyilván tart és legalább 2020. december 31-ig megőriz.
A Társulási Megállapodás V.2. 4. pontja alapján:" A Társulás megszűnése esetén a meglévő vagyon és annak
szaporulata a Társulás tagjait pénzügyi hozzájárulásuk arányában illeti meg".
A Társulás 2018. évi gazdálkodási adatai:
Bevételek alakulása:
2018. évben a bevételek teljesítési főösszege: 1902 ezer Ft.
A támogatásértékű működési bevételek 1.806 ezer Ft összegben teljesültek. Ez a bevétel az önkormányzatoktól
átvett támogatások összege és előző évi maradvány 96 ezer Ft.
Kiadások alakulása
2018. évben a kiadások teljesítési főösszege: 1505 ezer Ft.
A dologi kiadás összesen 46 ezer Ft, teljesitése 10.30 %-os
Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzati hivatalnak 1.459 ezer Ft, teljesítése 99,96 %-os.
2018. évi maradvány bemutatása
A Társulás 2018. évi alaptevékenység szabad pénzmaradványa 397 ezer Ft, mely működési célú pénzmaradvány.
2018. évi
2018. évi
előirányzat e Ft- teljesítés e Ft-ban
ban

Megnevezés
Bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Működési bevétel
Előző évi műk. célú pénzmaradvány ig. vét.
Bevételek összesen
Kiadások
Dologi kiadások
Működési célú pénzeszköz átadás
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1806
3
96
1905

1806
0
96
1902

445
1460

46
1459

Kiadások összesen

1905

1505

A 2018.évi pénzmaradvány összege: 397.161,-Ft.
Tagtelepülések

2017.01.01.
Lak.szám
Békéscsaba MJ Város Önkományzata
60 632
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
13 693
Körösladány Város Önkormányzata
4 576
Szarvas Város Önkormányzata
16 208
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata 1813
Kondoros Város Önkormányzata
5 085
Csárdaszállás Község Önkormányzata 438
Kétsoprony Község Önkormányzata
1411
Szabadkígyós Község Önkormányzata 2 671
Összesen:
106 527

2018.évi.ktgv 16
Ft/fő
970 112
219 088
73 216
259 328
29 008
81360
7 008
22 576
42 736
1704 432

Visszautalandó
226 024
51035
17 118
60 447
6 752
18 944
1629
5 242
9 969
397 161

2018. október 10-én a Társulási Tanácsi ülésen a tanács döntött arról, hogy
1.
A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2018. évi
költségvetési beszámolót elfogadja (6/2018. (X.10.) sz. HRT határozat)
2.
A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2018. évi
pénzmaradványát 397 ezer Ft-ban hagyja jóvá (7/2018. (X.10.) sz. HRT határozat)
3.
A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulást
megszünteti. (8/2018. (X.10.) sz. HRT határozat)
4.
A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa dönt, hogy a
projekt iratait a társulás megszűnése után Kondoros Város Önkormányzata őrzi tovább 2020. december 31-ig.
(9/2018. (X.10.) sz. HRT határozat)
5.
A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás
vagyonát a tagönkormányzatok részére visszautalja a pénzügyi hozzájárulások arányában. (10/2018. (X.10.) sz.
HRT határozat)
6.
A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza
az elnököt a megszüntetéshez szükséges valamennyi jogi nyilatkozat és dokumentum aláírására. (11/2018. (X.10.)
sz. HRT határozat)
A Társulási Tanács elnöke felkérte a tagönkormányzatokat, hogy a Tanács által hozott döntéseket a Képviselőtestületek is hagyják jóvá.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Döntések jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Beruházás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 6/2018. (X.10.) sz., 7/2018. (X.10.) sz., 8/2018. (X.10.) sz., 9/2018.
(X.10.) sz., 10/2018. (X.10.) sz. HRT határozatával értsen egyet.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. október 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2017. júliusában jelezte a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásnak a csatlakozási szándékát. A DAREH Önkormányzati
Társulás legfőbb szerve, a Taggyűlés legutóbbi ülését 2018. május 28. napján tartotta, ahol több másik mellett az
Önkormányzatunk csatlakozási szándékát is tárgyalták és elfogadták. A csatlakozásunk miatt a hatályban lévő
társulási megállapodás módosítása szükséges, tehát döntést igényel a tagönkormányzatok részéről.
A Taggyűlés a 12/2018. (V. 28.) TGy. számú határozatában döntött egyrészt Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat
képviselő-testülete, Csárdaszállás Községi Önkormányzat képviselő-testülete, Gyomaendrőd Város Önkormányzat
képviselő-testülete, Kaszaper Község Önkormányzat képviselő-testülete, Kondoros Város Önkormányzat képviselőtestülete, Körösladány Város Önkormányzat képviselő-testülete, Mezőkovácsháza Város Önkormányzat képviselőtestülete és Szarvas Város Önkormányzat képviselő-testülete csatlakozási kérelmének elbírálásáról, amely szerint a
csatlakozási kérelmet elfogadta, mivel azok a Társulás Társulási Megállapodásában, valamint a Szervezeti és
Működési Szabályzatában foglaltaknak mindenben megfeleltek.
A Taggyűlés döntött másrészt a DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról. A
módosítás indokai a következők:
a Társulás tagjainak aktualizálása szükséges, ugyanis Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat képviselőtestülete, Csárdaszállás Községi Önkormányzat képviselő-testülete, Gyomaendrőd Város Önkormányzat
képviselő-testülete, Kaszaper Község Önkormányzat képviselő-testülete, Kondoros Város Önkormányzat
képviselő-testülete, Körösladány Város Önkormányzat képviselő-testülete, Mezőkovácsháza Város
Önkormányzat képviselő-testülete és Szarvas Város Önkormányzat képviselő-testülete belépési
szándéknyilatkozatot nyújtottak be, mely csatlakozási kérelmek a Taggyűlés döntése alapján a valamennyi
jogszabályi előírásnak és belső szabályzatnak megfelelnek.
a Társulás törvényességi felügyeletét ellátó Békés Megyei Kormányhivataltól szakmai segítségnyújtás
keretében a Társulási Megállapodás 66.) és 83/A.) pontjaira vonatkozóan érkezett megállapítások és
javaslatok átvezetése szükséges a Társulási Megállapodásban.
66.)
A Taggyűlés által hozott határozat minden Tagra kötelező. A Taggyűlésen minden tagnak egy és egyenlő
szavazata van. Szavazni személyesen, vagy a Tag képviselő-testülete által meghatalmazott helyettes
képviselő, illetve a delegált tag által esetei jelleggel, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazott útján lehet. A Taggyűlésen a tagönkormányzatok képviselő-testületei által delegált polgármester,
illetve önkormányzati képviselők vehetnek részt szavazati joggal.
83/A.) A Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörben
megállapítja a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározott értékhatárok felett az ajánlati-, ajánlattételi
felhívás tartalmát, az ajánlattevők alkalmassági feltételeit, az ajánlatok érvényességi szempontjait, az
értékelés és elbírálás elveit,
dönt a nyertes ajánlatról, kihirdeti az eredményt és felhatalmazza a Társulás elnökét a szerződések
aláírására;
meghatározza a nemzeti értékhatárokat elérő értékű, a közbeszerzésekről szóló törvény 114. § (9)
bekezdése szerinti értékhatárokat meg nem haladó beszerezések esetében az ajánlattételre felhívandó
ajánlattevők körét,
meghatározza a közösségi értékhatárokat el nem érő értékű árubeszerzésre és szolgáltatás megrendelésre
a közbeszerzési törvény 117. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazása esetén az eljárási szabályokat.
dönt az Ajánlatkérő nevében eljáró, a Közbeszerzési Szabályzatban megjelölt szervezettől eltérő szervezet
megbízásáról,
jóváhagyja az éves Közbeszerzési Tervet, év közben a szükséges módosításokat átvezeti azon, illetve
jóváhagyja a statisztikai összegzést.
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A Taggyűlés egyben felkérte a tagönkormányzatokat, hogy a fenti települések csatlakozáshoz, illetve a Társulási
Megállapodás módosításához legalább minősített többséggel hozott határozatukban járuljanak hozzá.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Társulási Megállapodás módosításáról döntést
hozni szíveskedjen!
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Megállapodás módosítás elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítását az alábbi tartalommal hagyja jóvá,
és hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás módosítást a Társulás Elnökének felhívására
aláírja.
A Délkelet - Alföld
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK
MÓDOSÍTÁSA
(A12/2018. (V. 28.) TGy. számú határozat alapján)

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
Taggyűlése a 12/2018. (V. 28.) TGy. számú határozatával a 2017. március 07. napján 8/2017. (III.07.) TGy. számú
határozatával módosított Társulási Megállapodást az alábbiak szerint módosította.
1. A Társulási Megállapodás 1.) pontja az alábbiak szerint módosul:
1.)

Társulás tagjai, azok székhelye és lakosságszáma:

Név

Székhely

Képviseli

Almáskamarás Község Önkormányzat

5747 Almáskamarás,

Mazán Attila

Képviselő-testülete

Dózsa György u. 54.

polgármester

Ambrózfalva Község Önkormányzat

6919 Ambrózfalva,

Csirik László
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Lakosságszám
(2016. január 1-jén)
934

Képviselő-testülete

Dózsa Gy. u. 1.

polgármester

Apátfalva Község Önkormányzat

6931 Apátfalva,

Szekeres László

Képviselő-testülete

Templom u. 69.

polgármester

Árpádhalom Község Önkormányzat

6623 Árpádhalom,

Szarka Attila

Képviselő-testülete

Petőfi u. 17.

polágrmester

Battonya Város Önkormányzat

5830 Battonya,

Marjai János

Képviselő-testülete

Fő u. 91.

polgármester

Békés Város Önkormányzat

5630 Békés,

Izsó Gábor

Képviselő-testülete

Petőfi Sándor út 2.

polgármester

Békéscsaba Megyei Jogú Város

5601 Békéscsaba,

Hanó Miklós

Önkormányzat Közgyűlése

Szent István tér 7.

alpolgármester

Békéssámson Község Önkormányzat

5946 Békéssámson,

Zámbori Tamás

Képviselő-testülete

Hősök tere 10-12.

polgármester

5561 Békésszentandrás,

Sinka Imre

Hősök tere 1.

polgármester

5643 Bélmegyer,

Kovács János

Petőfi S. u. 2.

polgármester

Biharugra Község Önkormányzat

5538 Biharugra,

Makra Tibor

Képviselő-testülete

Erzsébet u. 25.

polgármester

Bucsa Község Önkormányzat

5527 Bucsa,

Fenyődi Attila

Képviselő-testülete

Kossuth tér 6.

alpolgármester

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete

5551 Csabacsűd,
Szabadság u. 41.

Békésszentandrás Nagyközség
Önkormányzat
Bélmegyer Község Képviselő-testület

Csabaszabadi Község Önkormányzat

5609 Csabaszabadi,

Molnár József
polgármester
Szeverényi
Attiláné

Képviselő-testülete

Apácai út 6.

Csanádalberti Község Önkormányzat

6915 Csanádalberti,

Csjernyik Zoltán

Képviselő-testülete

Fő u. 30

polgármester

Csanádapáca Község Önkormányzat

5662 Csanádapáca,

Oláh Kálmán

Képviselő-testülete

Felszabadulás u. 31.

polgármester

Csanádpalota Város Önkormányzat

6913 Csanádpalota,

Nyergesné Kovács
Erzsébet

Képviselő-testülete

Kelemen tér 10.

polgármester

Csanytelek Község Önkormányzat

6647 Csanytelek,

Forgó Henrik

Képviselő-testülete

Volentér János tér 2.

polgármester

Csárdaszállás Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete

516

3089

516

6042

20160

61091

2460

3708

1003

956

2314

1815

320

polgárester

5621 Csárdaszállás,
Petőfi út 17.

Petneházi Bálintné
polgármester

Csorvás Város Önkormányzat

5920 Csorvás,

Baráth Lajos

Képviselő-testülete

Rákóczi u. 17.

polgármester
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465

2637

2956

2723

443

5036

Derekegyház Község Önkormányzat

6621 Derekegyház,

Szabó István

Képviselő-testülete

Kossuth u. 4.

polgármester

Dévaványa Város Önkormányzat

5510 Dévaványa,

Valánszki Róbert

Képviselő-testülete

Hősök tere 1.

polgármester

Doboz Nagyközség Önkormányzat

5624 Doboz,

Köves Mihály

Képviselő-testülete

Kossuth tér 3.

polgármester

Dombegyház Nagyközség Önkormányzat 5836 Dombegyház,

Dr. Varga Lajos

Képviselő-testülete

Felszabadulás u. 5.

polgármester

Dombiratos Község Önkormányzat

5745 Dombiratos,

Fehérné Andorka
Ildikó

Képviselő-testülete

Széchenyi u. 42.

polgármester

Ecsegfalva Község Önkormányzat

5515 Ecsegfalva,

Kovács Mária

Képviselő-testülete

Fő u. 67.

polgármester

Elek Város Önkormányzat Képviselőtestülete

5742 Elek,

Pluhár László

Gyulai u. 2.

polgármester

Eperjes Község Önkormányzat

6624 Eperjes,

Kós György Gergő

Képviselő-testülete

Petőfi u. 1.

polgármester

Fábiánsebestyén Község Önkormányzat

6625 Fábiánsebestyén,

Dr. Kós György

Képviselő-testülete

Szabadság tér 2.

polgármester

Földeák Község Önkormányzat

6922 Földeák,

Hajnal Gábor

Képviselő-testülete

Szent László tér 1.

polgármester

Füzesgyarmat Város Önkormányzat

5525 Füzesgyarmat,

Bere Károly

Képviselő-testülete

Szabadság tér 1.

polgármester

Gádoros Nagyközség Önkormányzat

5932 Gádoros,

Maronka Lajos

Képviselőtestülete

Kossuth u. 16.

polgármester

Gerendás Község Önkormányzat

5925 Gerendás

Lengyel Zsolt

Képviselő-testülete

Petőfi u. 2.

polgármester

Geszt Község Önkormányzat
Képviselőtestülete

5734 Geszt

Fábián Zsuzsanna

Kossuth u. 1.

polgármester

Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

5500 Gyomaendrőd,
Selyem út 124.

Toldi Balázs
polgármester

Gyula Város Önkormányzat Képviselőtestülete

5700 Gyula

Dr. Görgényi Ernő

Petőfi tér 3.

polgármester

Hunya Község Önkormányzat

5555 Hunya,

Hegedüs Roland

Képviselő-testülete

Rákóczi út 19.

polgármester

Kamut Község Önkormányzat

5673 Kamut,

Balogh Imréné

Képviselő-testülete

Petőfi S. utca 106.

polgármester

Kardos Község Önkormányzat

5552 Kardos,

Brlás János

Képviselő-testület

Gyomai út 24.

polgármester

Kardoskút Község Önkormányzat

5945 Kardoskút,

Lengyel György
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1629

7815

4292

2141

616

1270
4850
508

2002

3118

5816

3856

1332
812
13806
31084
646

1058

633

885

Képviselő-testülete

Március 15. tér 3.

Kaszaper Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

5948 Kaszaper, Szent
Gellért tér 1.

Kertészsziget Község Önkormányzat

5526 Kertészsziget,

Csordás László

Képviselő-testülete

Kossuth L. u. 1.

polgármester

Kétegyháza Község Önkormányzat

5741 Kétegyháza,

Kalcsó Istvánné

Képviselő-testülete

Fő tér 9.

polgármester

Kétsoprony Község Önkormányzat

5674 Kétsoprony,

Völgyi Sándor
László

Képviselő-testülete

Dózsa Gy. u. 11.

polgármester

Kevermes Nagyközség Önkormányzat

5744 Kevermes,

Lantos Zoltán

Képviselő-testülete

Jókai u. 1.

polgármester

Királyhegyes Község Önkormányzat

6911 Királyhegyes,

Horváth Lajos

Képviselő-testülete

Jókai u. 38.

polgármester

Kisdombegyház Község Önkormányzat

5837 Kisdombegyház,

Magyar Zsolt
István

Képviselő-testülete

Kossuth u. 77.

polgármester

Kondoros Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

5553 Kondoros, Hősök
tere 4-5.

Körösladány Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

5516 Körösladány, Dózsa
György út 2.

Körösnagyharsány Község Önkormányzat 5539 Körösnagyharsány,

polgármester
Kun László
polgármester

Ribárszki Péter
polgármester
Kardos Károly
polgármester
Máté Pál

Képviselő-testülete

Kossuth tér 8.

polgármester

Köröstarcsa Község Önkormányzat

5522 Köröstarcsa,

Lipcsei Zoltán

Képviselő-testülete

Kossuth tér 7.

polgármester

Körösújfalu Község Önkormányzat

5536 Körösújfalu,

Szabó Csaba

Képviselő-testülete

Fő u. 14.

polgármester

Kötegyán Község Önkormányzat

5725 Kötegyán,

Nemes János

Képviselő-testülete

Kossuth u. 33.

polgármester

Kövegy Község Önkormányzat

6912 Kövegy,

Galgóczkiné
Krobák Mária

Képviselő-testülete

Kossuth u. 29.

polgármester

Kunágota Község Önkormányzat

5746 Kunágota,

Süli Ernő

Képviselő-testülete

Rákóczi F. u. 9.

polgármester

Lőkösháza Község Önkormányzat

5743 Lőkösháza,

Szűcsné Gergely
Györgyi

Képviselő-testülete

Eleki út 28.

polgármester

Magyarbánhegyes Község Önkormányzat 5667 Magyarbánhegyes,

Sódarné Varga
Gyöngyi

Képviselő-testülete

Jókai u. 38.

polgármester

Magyarcsanád Község Önkormányzat

6932 Magyarcsanád,

Farkas János

Képviselő-testülete

Templom tér 1.

polgármester
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1939

400

3742

1434

1986

648

520

5125

4647

656

2641

524

1518

401

2855

1888

2318

1500

Magyardombegyház Község
Önkormányzat

5838 Magyardombegyház, Dús Ildikó
Zalka Máté u. 61.

polgármester

Makó Város Önkormányzat

6900 Makó,

Czirbus Gábor

Képviselő-testülete

Széchenyi tér 22.

alpolgármester

Maroslele Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

6921 Maroslele,

Dr. Martonosi
György

Szabadság tér 1.

polgármester

Medgyesbodzás Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

5663 Medgyesbodzás,

Varga Gábor

Széchenyi u. 38.

polgármester

Medgyesegyháza Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

5666 Medgyesegyháza,

Sütő Mária Márta

Kossuth tér 1.

alpolgármester

Méhkerék Község Települési
Önkormányzat Képviselő-testülete

5726 Méhkerék,

Tát Margit

Kossuth L. u. 80.

polgármester

Mezőberény Város Önkormányzat
Képviselő-testülete (tagság kezdete:
2013. augusztus 1.)

5650 Mezőberény

Siklósi István

Kossuth L. tér 1.

polgármester

Mezőgyán Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

5732 Mezőgyán

Dani Attila

Árpád u. 37.

polgármester

Mezőhegyes Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

5820 Mezőhegyes,

Mitykó Zsolt

Kozma F. u. 22.

polgármester

Mezőkovácsháza Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

5800 Mezőkovácsháza,
Árpád utca 176.

Mindszent Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

6630 Mindszent,

Zsótér Károly

Köztársaság tér 31.

polgármester

Képviselő-testülete

Murony Község Önkormányzat Képviselő- 5672 Murony,
testülete
Földvári u. 1.

Varga Gusztáv
polgármester

Fekete Ferenc
polgármester

Nagybánhegyes Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

5668 Nagybánhegyes,

Farkas Sándor

Kossuth u. 64.

polgármester

Nagykamarás Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

5751 Nagykamarás

Pelle István

Kossuth u. 2.

polgármester

Nagylak Község Önkormányzat
Képviselőtestülte

6933 Nagylak

Locskai Zoltán

Petőfi u. 14.

polgármester

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat 6622 Nagymágocs,
Képviselő-testülete
Szentesi út 42.

Szebellédi Endre
István

23793

2092

1073
3659
2184
10541
1147
5367
6127
6937
1283
1322
1393
512

3048

polgármester

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete

5931 Nagyszénás,

Nyemcsok János

Hősök útja 9.

polgármester

Nagytőke Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

6612 Nagytőke,

Szél Csaba

Széchenyi tér 6.

polgármester

Óföldeák Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

6923 Óföldeák,

Simonné Sinkó
Erika

Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

polgármester

Okány Község Önkormányzat Képviselőtestülete

5534 Okány,

Szívós László

Kossuth u. 16.

polgármester

Orosháza Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

5900 Orosháza,

Dávid Zoltán

Szabadság tér 4-6.

polgármester

77

276

5083
445

464

2593
29228

Örménykút Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

5556 Örménykút,

Szakács Jánosné

Dózsa Gy. u. 26.

polgármester

Pitvaros Község Önkormányzat
Képviselőtestülete

6914 Pitvaros,

Radó Tibor

Kossuth u. 30.

polgármester

Pusztaföldvár Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

5919 Pusztaföldvár,

Dr. Baranyi István

Rákóczi u. 66.

polgármester

Pusztaottlaka Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

5665 Pusztaottlaka

Pál-Árgyelán Elvira

Felszbadulás u. 10.

polgármester

Sarkad Város Önkormányzat Képviselőtestülete

5720 Sarkad,

Dr. Mokán István

Kossuth u. 27.

polgármester

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

5731 Sarkadkeresztúr,

Bakucz Péter

Vörösmarty u. 7.

polgármester

Szabadkígyós Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

5712 Szabadkígyós,

Lehoczki Zsolt

Kossuth tér 3.

polgármester

Szarvas Város Önkormányzat Képviselőtestülete

5540 Szarvas, Szabadság
út 36.

Szeghalom Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

5521 Szeghalom,

Dr. Farkas József

Szabadság tér 4-8.

polgármester

Szegvár Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete

6635 Szegvár,

Gémes László

Szabadság tér 2.

polgármester

Székkutas Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

6821 Székkutas,

Szél István

Béke u. 2.

polgármester

Szentes Város Önkormányzat Képviselőtestülete

6600 Szentes,

Szirbik Imre

Kossuth tér 6.

polgármester

Tarhos Község Önkormányzat Képviselő- 5641 Tarhos,
testülete
Petőfi Sándor u. 29.

Babák Mihály
polgármester

Kürti Sándor
polgármester

Telekgerendás Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

5675 Telekgerendás,

Ránkli Ferenc

Dózsa György u. 13.

polgármester

Tótkomlós Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

5940 Tótkomlós,

Dr. Garay Rita

Fő út 1.

polgármester

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő- 5661 Újkígyós,
testülete
Kossuth u. 41.

Szebellédi Zoltán
polgármester

Újszalonta Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

5727 Újszalonta,

Jova Tibor

Béke u. 35.

polgármester

Végegyháza Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

5811 Végegyháza,

Vajda Norbert

Széchenyi u. 2.

polgármester

Vésztő Város Önkormányzat Képviselőtestülete

5530 Vésztő,

Molnár Sándor

Kossuth Lajos u. 62.

polgármester

Zsadány Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

5537 Zsadány,

Dudás Árpád

Béke u. 82.

polgármester

Lakosságszám összesen:

392
1448
1758
390
10415
1580
2688
16424
9290
4541
2175
28298
846
1554
6058
5264
110
1446
7197
1672
433861

2. A Társulási Megállapodás 66.) pontja az alábbiak szerint módosul:
66.) A Taggyűlés által hozott határozat minden Tagra kötelező. A Taggyűlésen minden tagnak egy és egyenlő
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szavazata van. Szavazni személyesen, vagy a Tag képviselő-testülete által meghatalmazott helyettes
képviselő, illetve a delegált tag által esetei jelleggel, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazott útján lehet. A Taggyűlésen a tagönkormányzatok képviselő-testületei által delegált
polgármester, illetve önkormányzati képviselők vehetnek részt szavazati joggal.
3. A Társulási Megállapodás 83/A.) pontja az alábbiak szerint módosul:
83/A.) A Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörben
megállapítja a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározott értékhatárok felett az ajánlati-, ajánlattételi
felhívás tartalmát, az ajánlattevők alkalmassági feltételeit, az ajánlatok érvényességi szempontjait, az értékelés és
elbírálás elveit,
dönt a nyertes ajánlatról, kihirdeti az eredményt és felhatalmazza a Társulás elnökét a szerződések
aláírására;
meghatározza a nemzeti értékhatárokat elérő értékű, a közbeszerzésekről szóló törvény 114. § (9) bekezdése
szerinti értékhatárokat meg nem haladó beszerezések esetében az ajánlattételre felhívandó ajánlattevők körét,
meghatározza a közösségi értékhatárokat el nem érő értékű árubeszerzésre és szolgáltatás megrendelésre a
közbeszerzési törvény 117. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazása esetén az eljárási szabályokat.
dönt az Ajánlatkérő nevében eljáró, a Közbeszerzési Szabályzatban megjelölt szervezettől eltérő szervezet
megbízásáról,
jóváhagyja az éves Közbeszerzési Tervet, év közben a szükséges módosításokat átvezeti azon, illetve
jóváhagyja a statisztikai összegzést.
4. A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is
hatályban maradnak.
Jelen Társulási Megállapodás módosítást – az 1. sz. mellékletben feltüntetett aláírási íveken – a Tagok 5 eredeti
példányban jóváhagyólag aláírták.

Záradék:
A Társulási Megállapodás módosítást az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és fogadták el előírásait
önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként:
A 8/2017. (III.07.) TGy.
Módosított szöveget
számú határozattal
jóváhagyó határozat
egységes szerkezetben
száma
Sorsz. Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:
módosított szöveget
jóváhagyó határozat
száma:

1. számú melléklet
A Társulási Megállapodás módosítást a társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete nevében
aláírásával látta el:
SorTelepülési önkormányzat képviselő-testülete
szám

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. október 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

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

Tisztelt Bizottság!
A Képviselő-testület határozata alapján meghirdetésre került a lakossági járda felújítási pályázat. A 2018.
szeptember 17. és október 25. közötti időszakban új pályázatok érkeztek be, mely részleteit a lenti táblázat
tartalmazza.

Építési helyszín
Szélesség (m)
Gyomaendrőd,
Borostyán utca 11. 1,3
Gyomaendrőd,
Polányi Máté u.
1/1.
1
Gyomaendrőd,
Madách u. 11.
1
Gyomaendrőd,
Gárdonyi Géza u.
39.
1,4
Gyomaendrőd,
Pásztor János u.
14.
1,4
Gyomaendrőd,
Polányi Máté u.
10.
1,2
Gyomaendrőd, Fő
út, 158.
1,4
Gyomaendrőd,
Dózsa György u.
35.
1

Hosszúság (m)

Homokos
kavics igény
(m3)

Cement
igény (q)

Pályázati azonosító
(iktatószám)

26

6,8

10,1

IV.31-122/2018

25

5

7,5

IV.31-123/2018

17

3,4

5,1

IV.31-138/2018

11

3,1

4,6

IV.31-139/2018

15

4,2

6,3

IV.31-144/2018

20

4,8

7,2

IV.31-145/2018

13

3,6

5,5

IV.31-146/2018

20

4

6

IV.31-147/2018

A benyújtott pályázatok a Városüzemeltetési osztályon megtekinthetőek. A Városüzemeltetési osztály a pályázati
helyszíneket megtekintette és a csatolt mellékletben lévő fotódokumentációt elkészítette.
A pályázatok formai és tartalmi szempontból megfelelőek. A Borostyán utca 11., Polányi Máté u. 1/1., Gárdonyi
Géza u. 39., Polányi Máté u. 10., Pásztor J. u. 14. és a Fő út 158. pályázati helyszínre vonatkozó pályázatokban
szereplő járdaszakaszok elemei sérültek, töredezettek, járófelületük hiányos. A Madách u. 11. pályázati helyszínre
vonatkozó járdaszakasz elemei kiemelkedtek, a vízelvezető árok irányába megsüllyedtek, Dózsa György u. 35.
számú ingatlan előtti járdaszakasz elemei töredezettek, megsüllyedtek, így a csapadékvíz az ingatlan bejáratánál
megáll. A felsorolt okokból a pályázatokban szereplő járdaszakaszok felújítása indokolt.
A lakossági járda felújítási pályázat felhívására az előterjesztés készítéséig 69 db pályázat érkezett, ebből
eredményes 66 pályázat. Az eddig benyújtott pályázatokban szereplő igény teljes hossza 1293 m, a megépített
járdák összes hossza pedig 432,5 m. A pályázatok támogatására felhasználható 4 millió Ft-os keretösszegből eddig
3.126.322 Ft került felhasználásra.
A pályázatok elbírálását a Képviselő-testület a 227/2017. (IV.27.) Gye. Kt határozatával a Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságra ruházta át.

1. döntési javaslat
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"Támogatás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV.31-122/2018 iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 6,8 m3 homokos kavicsot és 10,1 q cementet biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Támogatás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV.31-123/2018 iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 5,0 m3 homokos kavicsot és 7,5 q cementet biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
3. döntési javaslat
"Támogatás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV.31-138/2018 iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 3,4 m3 homokos kavicsot és 5,1 q cementet biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
4. döntési javaslat
"Támogatás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV.31-139/2018 iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 3,1 m3 homokos kavicsot és 4,6 q cementet biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
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Hivatali felelős: Pardi László
5. döntési javaslat
"Támogatás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV.31-144/2018 iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 4,2 m3 homokos kavicsot és 6,3 q cementet biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
6. döntési javaslat
"Támogatás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV.31-145/2018 iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 4,8 m3 homokos kavicsot és 7,2 q cementet biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
7. döntési javaslat
"Támogatás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV.31-146/2018 iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 3,6 m3 homokos kavicsot és 5,5 q cementet biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
8. döntési javaslat
"Támogatás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV.31-147/2018 iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 4 m3 homokos kavicsot és 6 q cementet biztosít.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. október 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Lakossági szennyvízcsatlakozási pályázatok bírálata
Cselei Tamás
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2018. márciustól ismételten meghirdetésre került Lakossági szennyvízcsatlakozás pályázatra. 2018. október 3-án
Varjúné Farkas Enikő Vanda Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 12. szám alatti lakos pályázatot nyújtott be a
tulajdonában lévő Tompa Mihály utca 13. szám alatti ingatlan csatlakozási pontjának kiépítésére maximális 100.000
Ft igényelt támogatással és 245.300 Ft önerővel. A csatlakozási pont kiépítésének költsége bruttó 345.300 Ft, mely
alapján a maximálisan adható támogatás összege 100.000 Ft.A benyújtott pályázat tartalmi és formai szempontból
megfelelő.
A jelenleg rendelkezésre álló keret 1.265.499 Ft. A pályázati konstrukció alapján a benyújtott pályázatok folyamatos
elbírálás alá esnek.
A fentiek alapján a következőket javaslom a Képviselő-testületnek:
Varjúné Farkas Enikő Vanda Gyomaendrőd, Tompa Mihály utca 13. szám alatti ingatlanának csatlakozási pontjának
kiépítésére vonatkozó pályázatát nyilvánítsa érvényesnek és eredményesnek és 100 ezer Ft összegű támogatásban
részesítse.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Támogatás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az LSZT-2018 pályázati azonosítójú „Lakossági
szennyvízcsatlakozás támogatása” című felhívásra beérkezett Varjúné Farkas Enikő Vanda tulajdonát képző
Gyomaendrőd, Tompa Mihály utca 13. 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.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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19. napirendi pont
BEJELENTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2018. október 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Bejelentések
Dr. Uhrin Anna jegyző
Betkó József egyéni választókerületi önkormányzati képviselő
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