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1. Endrődi háziorvosi rendelő energetikai korszerűsítése közbeszerzési eljárás
indítása
2. Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet alkotása III. forduló
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11. Beszámoló a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2018. háromnegyed éves
gazdálkodásáról



A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a
Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat  Testületi ülések  Előterjesztések menüpontban.
http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek
Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt
ülés előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.
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gazdálkodásáról
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17. Helyiségbérleti díjak és egyéb területek bérleti díjainak módosítása
18. Hulladékgazdálkodási eszközök bérbeadása
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beérkezett pályázatok elbírálása
20. Bejelentések
Kérem, hogy az ülésen szíveskedjen részt venni.
Gyomaendrőd, 2018. november 16.

Tisztelettel:

Nagyné Perjési Anikó s.k.
Bizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság
2018. november 21.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. november 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Endrődi háziorvosi rendelő energetikai korszerűsítése közbeszerzési eljárás indítása
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Bizottság!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata sikeresen pályázott a TOP.3.2.1-16 konstrukcióban a TOP-3.2.1-16-BS12017-00015 azonosítószámú, „Endrődi háziorvosi rendelő energetikai korszerűsítése” című projektre.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 187/2018. (IV. 26.) Kt. határozatában az alábbiakról
döntött:
A TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00015 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan Endrődi háziorvosi rendelő
energetikai korszerűsítése tárgyban közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni A közbeszerzési eljárás teljes körű
lebonyolítására megbízza: Dr. Palotai Péter felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, akadályoztatása
esetén helyettesíti dr. Pécsy Mária.
A Bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli meg:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Palotai Péter, dr. Pécsy Mária
Pénzügyi szakértelem: Takács Gabriella
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Blaskó Ivett
A Kbt. 27. § (4) bekezdése értelmében Gyomaendrőd Város Önkormányzata a saját közbeszerzési szabályzatának
4.) c) pontja alapján létrehozta háromtagú Bírálóbizottságát, mely személyek közreműködésével előkészítésre került
a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti eljárás alapján az ajánlati felhívás „Endrődi háziorvosi rendelő energetikai
korszerűsítése.” tárgyban. Ezen dokumentum az előterjesztés mellékletét képezik.
A 2018. évi közbeszerzés becsült értékének meghatározása tervezői költségbecslés alapján történt.
Becsült érték összesen: nettó 30.053.421 Ft.
Az előzetes piackutatás alapján javasoljuk, hogy az önkormányzat az alábbi öt gazdasági szereplőt jelölje meg saját
kezdeményezésre történő meghívásra:
1.
Név: Békés-Vill Kft.
Székhely: 5630 Békés, Dózsa György utca 3.
2.
Név: Proszerv Kft.
Székhely: 5600 Békéscsaba Luther utca 12. 2/220.
3.
Név: Hartmann Építőipari Kft.
Székhely: 5600 Békéscsaba Berényi út 73.
4.
Név: Mediműszer Kft.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Lázár utca 5-7.
5.
Név: Békés Master Kft.
Székhely: 5537 Zsadány Attila király körút 6.
A Bíráló Bizottság a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság ülése előtt véleményezi
a felhívást, így ennek tartalma a bizottsági ülésen kerül ismertetésre.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy fentiek figyelembe vételével hozza meg döntését!
1. döntési javaslat
"Endrődi háziorvosi rendelő energetikai eljárás TOP-3.2.1-16"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel,
névszerinti (nyílt) szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága elfogadja az „Endrődi háziorvosi rendelő energetikai korszerűsítése.” elnevezésű
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 11. 22.
Felelős: Nagyné Perjési Anikó
Hivatali felelős: Petényi Roland
2. döntési javaslat
"Endrődi háziorvosi rendelő energetikai eljárás TOP 321 16"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel,
névszerinti (nyílt) szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága jelöl meg a saját kezdeményezésre történő meghívásként:
1.
Békés-Vill Kft. (Székhely: 5630 Békés, Dózsa György utca 3.)
2.
Proszerv Kft. (5600 Békéscsaba Luther utca 12. 2/220.)
3.
Hartmann Építőipari Kft. (5600 Békéscsaba Berényi út 73.)
4.
Mediműszer Kft. (5600 Békéscsaba, Lázár utca 5-7.)
5.
Békés Master Kft. (5537 Zsadány Attila király körút 6.)
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 11. 22.
Felelős: Nagyné Perjési Anikó
Hivatali felelős: Petényi Roland

3

Ajánlattételi felhívás – Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat

Nemzeti azonosítószáma:

Postai cím: Selyem út 124.

NUTS-kód: HU332

Város: Gyomaendrőd
Postai irányítószám: 5500

Ország: Magyarország

Egyéb cím adatok:
Kapcsolattartó személy: Kiss Gábor
E-mail: kissgabor@kbcnkft.hu
Telefon: 20/2383601
Fax: + 36 18781717
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.gyomaendrod.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.gyomaendrod.hu
Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név: Justitia Tanácsadó Kft.

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72109803

J

Postai cím: Marina sétány 1. Ü13/B.

NUTS-kód: HU102

Város: Budapest
Postai irányítószám: 1138

Ország: Magyarország

Egyéb cím adatok:
Kapcsolattartó személy: dr. Palotai Péter
E-mail: info@justitia.hu
Telefon: +36 302166345
Fax: + 36 18781717
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.justitia.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.justitia.hu
Törlés
Új lebonyolító hozzáadása
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I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:
Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés:
Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:
Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Fő tevékenység: Általános közszolgáltatások

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Fő tevékenység: -- (nem releváns)

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa: Építési beruházás
II.1.2) Fő CPV-kód: 45000000-7

II.1.3) A szerződés tárgya:
Endrődi háziorvosi rendelő energetikai korsz.
II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás
Gyomaendrődön az endrődi háziorvosi rendelő energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-16-BS12017-00015 azonosítószámú projekt keretében
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II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban: 6 hónap
vagy a teljesítés határideje: 2019.05.31.
II.1.6) A teljesítés helye:
5502 Gyomaendrőd, Fő út 3.
NUTS kód: HU332

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van:
Nem

Ajánlatok benyújthatók:
-

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: -Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
Nem

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Rész száma, elnevezése: Endrődi háziorvosi rendelő energetikai korsz.

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód: 45000000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
5502 Gyomaendrőd, Fő út 3.
NUTS-kód: HU332
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás
Gyomaendrődön az endrődi háziorvosi rendelő energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-16-BS12017-00015 azonosítószámú projekt keretében
Az energetikai korszerűsítés kapcsán a teljesség igénye nélkül történnek bontási munkálatok, belső
hőszigetelési munkálatok, nyílászárókkal kapcsolatos munkálatok, homlokzatképzési munkálatok,
és egyéb külső munkálatok.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra
tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű
és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy
azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű
dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A további, részletes műszaki tartalmat a Közbeszerzési dokumentumok műszaki része tartalmazza.
II.2.5) Értékelési szempontok:
Az alábbiakban megadott szempontok:
Igen

Minőségi kritérium:
Igen

+

Megnevezés:
1. 12 hónapos jótálláson felül vállalt többletjótállás ideje (egész hónap; minimum 0 hónap maximum 36 hónap) – Súlyszám / Jelentések: 20
2. A helyi hátrányos helyzetű lakosok bevonása a kivitelezésbe (Igen/Nem) –
Súlyszám / Jelentések: 10
Költség kritérium:
Nem

+

Ár kritérium:
Igen

Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF - egész forint) – Súlyszám / Jelentések: 70
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II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül
Pénznem:
HUF

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 hónap
Napokban kifejezett időtartam:
Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható
Nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
Tervezett minimum:
Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:
Nem

Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak
elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
Nem
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II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos
Igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00015
II.2.13) További információ: 400 karakter
AK a nettó ajánlati árat a fordított arányosítás, a helyi hátrányos helyzetű lakosok bevonása a
kivitelezésbe szempontot a pontkiosztás, a többletjótállás szempontját a Kbt. 77. § (1) bekezdés
szerinti legkedvezőbb szint és legkedvezőtlenebb elvárás vonatkozásában kialakított ME
útmutató alapján értékeli.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös Ajánlattevő), alvállalkozó, és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §
(1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 17. § (1) - (2) bekezdéseiben foglalt
rendelkezések szerint kell igazolni.
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § g)-k); m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót, és alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot az Ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az
ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván
alvállalkozót, kapacitás nyújtó szervezetet igénybe venni.
Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum nem alkalmazandó, azonban Ajánlatkérő köteles
elfogadni, ha az Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált – Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az
abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák Ajánlatkérő által a kizáró okok
tekintetében megkövetelt információkat. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban
foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 114. § (2) bekezdését alkalmazza.
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Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (7) bekezdésére
miszerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig,
ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező
bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül
vélelmezi.
Figyelem! Továbbá, Ajánlatkérő alkalmazza az e-Kr. 12. § (2) bekezdését.
Öntisztázás lehetősége (Kbt. 64. §)
Ajánlatkérő a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően valamennyi ajánlattevő
számára azonos feltételekkel biztosítja az öntisztázás lehetőségét.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.

Az alkalmassági minimum követelmények:
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő nem ír elő műszaki-szakmai alkalmasságot.

Az alkalmassági minimum követelmények:
Ajánlatkérő nem ír elő műszaki-szakmai alkalmasságot.
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Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésének megfelelően a saját megítélése szerint szerződés teljesítésére
képes, szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek küldi meg az eljárást megindító dokumentumokat,
erre tekintettel, a Kbt. 115. § (2) bekezdésben foglalt lehetőséggel élve nem ír elő alkalmassági
követelményeket.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Ajánlati biztosíték: AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosítékhoz.
AK felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bek-re.
Késedelmi kötbér: mértéke 1 %/naptári nap, max. 30 nap, a kötbér maximuma: 30%.
Meghiúsulási kötbér mértéke: teljes nettó szerződéses ellenérték 20%-a.
Hibás teljesítési kötbér mértéke: teljes nettó szerződéses ellenérték 20%-a
Jótállás: 12+…hónap (értékelési részszemp.)
További információ a Közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező Szerz.tervezetben.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
AK 1 db előlegszámla, 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására biztosít lehetőséget.
Számlázás: AK az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti AT bankszámlájára a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-i
szerint.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1), (5), (6), (8) bek-ire.
Részletes információk a Közbeszerzési dokumentumokban.
IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás:
Igen

Gyorsított eljárás:
Nem

Indokolás:
Meghívásos eljárás:
Nem

Gyorsított eljárás:
Nem

Indokolás:
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Tárgyalásos eljárás:
Nem

Gyorsított eljárás:
Nem

Indokolás:
Versenypárbeszéd:
Nem

Innovációs partnerség:
Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Nem

Keretmegállapodás több ajánlattevővel
Nem

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Nem

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
Nem

További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
+

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: --

IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő: (2018/../..) …:00 óra/perc
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IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
BG
CS
DA
DE
EH

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban:
vagy napban: 60
(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő: (2018/../..) ..:00 óra/perc
V. szakasz Kiegészítő információk
V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:
Nem

Az ajánlati biztosíték mértéke: -A befizetés helye: -vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: -Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: -V.2) További információk:
1.Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az Ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira
vonatkozó nyilatkozatát. Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
2. A Kbt. 35. § (1) bekezdése alapján több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.
3. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadott
árazatlan költségvetést teljes egészében beárazva, cégszerűen aláírva.
4. Felelősségbiztosítás: legalább 5.000.000 Ft/káresemény és 20.000.000 Ft/év mértékű építésiszerelési felelősségbiztosítás.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján az összes Ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a
hiánypótlás lehetőségét.
6. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
7. Nem magyar nyelvű dokumentum benyújtása esetén a nem magyar nyelvű dokumentummal együtt
annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a
dokumentumok Ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja.
8. Kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §-a és a 114. § (6) bek. szerint.
9. Irányadó idő: magyarországi helyi idő.
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10. Árfolyam: A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás
megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell
alkalmazni.
11. Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.
12. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
13. Értékelés módszere: 1. részszempont: fordított arányosítás, 2. részszempont: Kbt. 77. § (1)
szerinti legkedvezőbb szint, és legkedvezőtlenebb elvárás szerinti útmutató, 3. részszempont:
pontkiosztás
14. Ponthatár: A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó
határa 0 pont, a felső határa 10 pont.
15. Részajánlattétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgyának jellege
és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a közbeszerzés egy részére történő
ajánlattételt. Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét kizárja. Ajánlatkérő a Kbt. 50. § (2) bekezdés k)
pontja szerint tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a gazdasági észszerűség és a közpénzek
hatékony és felelős felhasználásának elve indokolja Ajánlatkérő döntését, tekintettel arra, hogy az egyes
építési munkák összekapcsolódó ütemezést igényelnek, amely műszaki-gazdasági szempontból
költséghatékonyan az építés részegységekre való szétbontása nélkül csak nehézségek, illetve jelentős
többletköltségek árán oldható meg. Az Ajánlatkérő szempontjából fontos továbbá az is, hogy az adott
esetben érvényesítendő jótállási és szavatossági igények egységesen kezelhetők legyenek. A
megvalósítás során a részekre bontással megtakarítás nem lenne várható. A megrendelés
mennyiségéből adódóan az egységes kezelés biztosítja a legkedvezőbb ár kialakításának lehetőségét
(mennyiségi kedvezmények)
16. Ajánlattevő köteles csatolni a cégszerűen aláírt, árazott költségvetést, valamint annak excel
szerkeszthető változatát. Az árazatlan költségvetés tételein változtatni nem lehet.
17. Ajánlattevő köteles kitölteni az EKR rendszer által generált űrlapokat (Felolvasólap, Kbt. 66. §
(2) bekezdése szerinti nyilatkozat, nyilatkozat változásbejegyzésről, Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontja szerinti nyilatkozat, Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat, Nyilatkozat kizáró okok
vonatkozásában).
16. FAKSZ: dr. Palotai Péter, lajstromszáma: 01026, helyettese: dr. Pécsy Mária (01014)
V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: (2018/../..)
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. november 21-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,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 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.
2018. októberi bizottsági vélemények és Képviselő-testület döntésének összefoglalása:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság októberi ülésén nem javasolta a rendelet-tervezet
elfogadását. Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság októberi ülésén javasolta a
rendelet tervezet elfogadását.
A Bizottsági üléseken elhangzott javaslatok - Pénzügyi Bizottság - a rendelet-tervezeten átvezetésre kerültek,
valamint az eredeti előterjesztéshez képest a rendelet függelékei nem képezik a rendelet-tervezet részét, mivel azok
joghatást nem váltanak ki.
A Képviselő-testület 2018. október 31. napján tartott ülésén a településkép védelméről szóló önkormányzati
rendelet-tervezet normaszövegének további egyeztetését tartotta szükségesnek. Felkérte Molnár Zoltán Gyula
főépítészt, hogy szakmai konzultáció keretében elhangzott vélemények, észrevételek figyelembe vételével a
rendelet-tervezet normaszövegét dolgozza át, és azt terjessze be a képviselő-testület novemberi ülésére.
Szakmai egyeztetés nem történt, ezért az októberi képviselő-testületi ülésen megismert normaszöveget terjesztjük a
4

képviselő-testület elé megtárgyalásra.
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
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
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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.
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.
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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.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet alkotása II. forduló "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Településrendezés
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
…/… (… …) 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
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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.
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, 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 csoportos házak, 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,
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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,
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
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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.
(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
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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
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
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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
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.
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(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,
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.
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(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
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,
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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 valamint nem 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.
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
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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
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
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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
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
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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
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, 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
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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

1

B
Arculati
kézikönyv
azonosító
H-1

2

H-2

3

H-3

4

C

D

Az ingatlan címe

hrsz

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

1588

H-4

Evangélikus templom
Fő út 178

2016

5

H-5

Lakóépület
Fő út 176.

2017

6

H-6

Gimnázium
Hősök utca 43.

68

7

H-7

Középiskolai Kollégium 1591
Hősök utca 39.

8

H-8

1599

9

H-9

10

H-10

11

H-11

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

12

H-12

Volt gyógyszertár
Dózsa György utca 1.

5965

13

H-13

Volt Nagylány iskola
Blaha L. utca 11.

5961

14

H-14

Népház
Blaha L. utca 21.

5948

15

H-15

Lakóház
Fő út 36.

6309

16

H-16

Körös Étterem és
Szálloda
Szabadság tér

691

E
Védelmi fokozat

F

teljes
részleges
az épület tömege, szerkezeti, alaprajzi
elrendezése, homlokzatai, homlokzati tagozatok.

6291

Épület tömege,
szerkezeti rendszere

1244

Épület tömege,
homlokzatai
Tömege, szerkezetialaprajzi rendszere, utcai,
udvari homlokzatai
Tömege, szerkezetialaprajzi rendszere, utcai,
udvari homlokzatai

Tömege, homlokzati
kialakítása

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

1591
1591
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Tömege, homlokzatai,
nyílászárói
Tömege, szerkezeti
rendszere,
homlokzatai
Tömeg, utcai,
Szerkezeti rendszere
Homlokzatai, Nyílászárói

Épület tömege,
Tartószerkezete,
homlokzatai
Épület tömege,
Utcai homlokzatai
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Épület tömege,
emeleti homlokzata,
nyílászárói

17

H-17

Volt Gabonaforgalmi
irodaép.
(Vári féle ház)
Kossuth utca 68.
Tisza malom épülete
Bajcsy Zs. u. 51.

2883

Épülettömeg, Homlokzatai

18

H-18

585

H-19

volt ÁFÉSZ épülete
Kossuth utca 33.

131/4

20

H-20

Lakóépület
Kossuth L. út 5.

112

21

H-21

22

H-22

23

H-23

24

H-24

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

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

19

25

H-25

26

H-26

27

H-27

28

H-28

29

H-29

Sóczó Elek 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

Lakóház
(volt VIZIG épület)
Hősök útja 53.
volt Gazdatiszti lakás,
OTP fiók
Szabadság tér 7.
Határ Győző Városi
Könyvtár
Fő út 230.
Lakóház
Fő út 183.

1583/3

Az épület tömege,
Szerkezeti rendszere,
Homlokzatai
Tető-tetőfelépítmények
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

677/1

1598
14

1799

25
23, 24

Lakóház-üzletek
Fő út 188.

2010

Lakóház
Mátyás király u. 3.

1601

Lakóház
Kossuth Lajos út 13.

117

Az épülettömeg
Tartószerkezetek
Utcai homlokzat, Tetőtetőfelépítmény

Az épület tömege,
Szerkezeti rendszere,
Homlokzatai
Az épület tömege,
Szerkezeti rendszere,
Homlokzatai
Kéményei
Az épület tömege,
Szerkezeti rendszere,
Homlokzatai
Kéményei
20

Tömeg, utcai
homlokzat,
oldalhomlokzat

35

H-35

Postaépület
Kossuth Lajos út. 28.

36

H-36

Lakóház
Bajcsy Zsilinszky út 55. 50/1

37

H-37

Lakóház
(volt laktanya)
Rákóczi Ferenc u. 13.

38

H-38

39

H-39

40

H-40

41

H-41

42
43

143

168

Irodaépület
Fő út 5.

5009

Plébánia
Fő út 1.

5002/2

Kalmár-féle lakóház
Dózsa György u. 12.

5956

Lakóház
Lábas u. 6.

5075

H-42

Major- Tüköri Kastély
Nagylapos

02392/14

H-43

Bethlen kúria Telkpuszta 01468/41

Az épület tömege,
Szerkezeti rendszere,
Homlokzatai
Az épület tömege,
Szerkezeti rendszere,
Homlokzatai
Kéménye
Az épület tömege,
Szerkezeti rendszere,
Homlokzatai
Kéményei
Az épület tömege,
Szerkezeti rendszere,
Homlokzatai
Az épület tömege,
Szerkezeti rendszere,
Homlokzatai, Nyílászárói
Kéményei
Az épület tömege,
Szerkezeti rendszere,
Homlokzatai, Nyílászárói,
redőnyei
Kéményei
Az épület tömege,
Szerkezeti rendszere,
Homlokzatai, Nyílászárói,
redőnyei
Kéményei
Az épület tömege,
Szerkezeti rendszere,
Homlokzatai, Nyílászárói
Az épület tömege,
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
a) 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.
b) 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. 121

19 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.
c) Városháza környékének lehatárolt területei:
A 3357 hrsz. délkeleti telekhatára, 3353, 3354, 3397 hrsz. délnyugati telekhatára, 3399 hrsz.-ú út, 3489 hrsz. ú út
(Újkert sor), a 3477, a 3451, a 3416 hrsz.-ú telkek északi telekhatára, A 6888 hrsz.-ú (elnevezetlen) utca, valamint a
3406 hrsz.-ú holtág északi határa és a 3357 déli telekhatár meghosszabbításaként a kertekből kihasított telekrész
által körülhatárolt területek.
d) Lehatárolt területek térképi 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.

..…………………………………
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 Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. november 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló
önkormányzati rendelet módosítása (II. 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 Tanácsának határozatában foglaltaknak való megfelelés érdekében módosítási javaslat
került előterjesztésre.
Az októberi Képviselő-testületi ülésen a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 18/2014. (VI.
27.) önkormányzati rendeletének módosítására tett javaslatok elfogadásra kerültek.
A jogalkotási törvény (a továbbiakban. Jat) értelmében megalkotásra kerülő jogszabály előzetes hatásvizsgálatának
eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. A Jat. 17. §
(2) bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell
vizsgálnia, melyre tekintettel a rendeletmódosítás várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében
– az alábbi tájékoztatást adom.
1. A rendelet megalkotásának társadalmi, gazdasági hatásai közvetve érvényesülnek.
2. A rendeletalkotás környezeti, egészségügyi, követelményei nem határozhatók meg, úgy, ahogy az adminisztrációt
csökkentő hatásai sem.
3. A rendelet módosítását törvényességi felügyeleti eljárás tette szükségessé.
E nélkül a rendelet egyes részei nem felelnének meg a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5033/2017/4.
határozatában foglaltaknak.
4. A rendelet módosítás alkalmazásához szükséges személyi feltételekkel az önkormányzat rendelkezik. Az ehhez
szükséges tárgyi és pénzügyi feltételek nem határozhatók meg. Többletterhet a rendelet alkalmazása nem jelent.
…./2018. (….) önkormányzati rendelet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló
18/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A tervezet legfőbb szabályozási feladata, hogy a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5033/2017/4. határozatának
megfelelően a közterület-használat önkormányzati hatósági ügyként kezelje. Meghatározza az engedély nélküli
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közterület használat esetén az eljárási szabályokat, valamint a jogkövetkezményeket.
Részletes indokolás
1. § A rendeletet kiegészítő alcíme az engedély nélküli közterület használat esetén az eljárás szabályait tartalmazza,
illetve az alkalmazandó jogkövetkezményeket határozza meg.
2. § - 11 § A rendelet a közterület használatát polgárjogi szerződés kapcsolatként, bérleti jogviszony keretében
kezeli. A rendelet tervezetben a bérleti jogviszony helyébe az engedély lép be. Az engedély megadása határozat
formájában történik. Az engedélyt a polgármester adja ki.
12. § A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a rendelet-tervezet elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Rendelet módosítás"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../…... (...) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló
18/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
138. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 107. § - ában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló
18/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) a következő alcímmel egészül ki:
3.a Az engedély nélküli közterület használat jogkövetkezményei
22/A. § 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.
22/B. § 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.
22/C. § 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.
22/D. § 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.
22/E. § A rendelet alapján a közterület-használat szabályait sértő magatartás elkövetése miatt induló eljárás
lefolytatására a Képviselő-testület a hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át.
22/F. § (1) A közterület-használat szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben a 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.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidők elteltét követően a közterület-használat szabályait sértő magatartás
elkövetése miatt eljárás nem indítható.
22/G. § (1) Aki az e 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.
22/H. §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.
22/I. A kiszabásra kerülő bírság mértékének megállapításánál 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.
2. § Az ÖR. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához engedély szükséges.”
3. § Az ÖR. 13. § „Közterület-haszálatra bérleti szerződést kell kötni.” mondat helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:”
4. § Az ÖR. 15. § „Nem köthető bérleti szerződés, ha a használat” mondat helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § Nem adható közterület-használati engedély, ha a használat:”
5. § Az ÖR. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § (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.”
6. § Az ÖR. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § (3) Az Önkormányzati és intézményeinek beruházásaihoz a kivitelezőnek kell az engedélyt beszerezni, de a
közterület-használati díj fizetése alól mentesül.”
7. § Az ÖR. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § (3) A (2) bekezdésben foglalt esetekben használó köteles a terület használatára engedélyt beszerezni az
önkormányzattól.”
8. § Az ÖR. 1. § „bérleti szerződés” szövegrész helyébe az „engedély” szöveg lép.
9. § Az ÖR. 18. § (4) bekezdés „szerződés” szövegrész helyébe az „engedély” szöveg lép.
10. § Az ÖR. 21. §-a„szerződés csak fél éves tartamára köthető” szövegrész helyébe az „engedély csak fél éves
tartamára adható” szövegrész lép.
11. § Az ÖR. 22. (1) bekezdése „szerződésben” szövegrész helyébe az „engedélyben” szöveg lép.
12. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Helyi elismeréseket szabályozó önkormányzati rendelet alkotása (1.
forduló)
Megyeri László aljegyző
Ágostonné Farkas Mária egyéni választókerületi önkormányzati képviselő
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 58/2018. (II. 26.) Gye. Kt. határozatában elhatározta, hogy a helyi
kitüntetéseket szabályozó önkormányzati rendeletet felül kívánja vizsgálni, és ezt új rendelet megalkotásával
szándékozik megvalósítani. A felülvizsgálattal az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottságot bízta meg, azzal hogy az új szabályrendszer hatályosulása Gyomaendrőd várossá avatásának 30-ik
évfordulóját megelőzően bekövetkezzék. Gyomaendrőd Várossá nyilvánításának napja 1989. március 1., az avató
ünnepség napja 1989. március 30.
A hatályos, "Gyomaendrőd Díszpolgára" cím, valamint a "Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakett alapításáról és
adományozásáról szóló 12/1991. (X. 30.) önkormányzati rendeletet a rendszerváltás hajnalán alkotta a Képviselőtestület úgy, hogy az alapvetően Gyomaendrőd városi jogú Nagyközség Tanácsának 7/1988. (XI. 1.) tanácsi
rendeletére épült, és csak szövegezésében történt minimális változtatás. Az egyébként rendszerfüggetlen
szándékok szabályainak szocializmusra jellemző megfogalmazásai kerültek polgáriasabb kontextusba. A rendelet
alapvetően megfelelt az önkormányzat szándékai kifejezésére, azonban az elmúlt 27 év alatt 11 ráncfelvarráson is
átesett. Ezek jelentős része az adományozható kitüntetések mennyiségét, a kitüntetéssel járó egyéb juttatások
formáját és további eljárási kérdéseket szabályoztak.[1]
A módosítási igényeket áttekintve a következőket állapíthatjuk meg:
1. A kitüntetések és díjak alapvetően jól beváltak, egyértelműen elkülöníthető formában ismeri el a városhoz való
kötődés, a városért végzett tevékenység és az egyes szakterületeken végzett kiemelkedő munkásság elismerését.
Az új rendeletben normaszöveg szinten is pontosítani kellene a díszpolgári cím és a pro urbe kitüntetés viszonyát. A
korábbi és jelenlegi gyakorlatban egyfajta ellentmondásosság található. Amíg erkölcsileg magasabb rangúnak véli a
díszpolgári címet, addig az elismeréssel járó egyéb juttatásoknál a pro urbe díj a kedvezményezettebb.
2. A fentieket erősíti az a jogalkotási hezitáció, ami az egyes választási ciklusok között megjelent. Ez szemléletesen
nyilvánult meg az adományozható kitüntetések számának gyakori módosításában, a kiegészítő juttatások
összegének és formájának változtatásában.
3. Az eljárási kérdésekben és az adományozási protokollban az évtizedek során kiforrott szabály, illetve mindenki
által elfogadott gyakorlat alakult ki. Néhány érdemi kérdés rendezésével azonban adós is maradt a rendelet. Pl.
nincs kimondva, hogy a díszpolgári cím és pro urbe díj mikor adományozható. Az elmúlt 20 év gyakorlata szerint
általában október 23-a, de az önkormányzati választás évében ez augusztus 20-a volt.
4. A jelenleg hatályos rendelet több helyen tartalmaz fölösleges vagy be nem tartható szabályokat. Pl. taxatívák,
amelyek egyfelől korlátos kategóriákat határoznak meg, másrészt pedig túl általánosak, így gyakorlatilag minden
élethelyzetre alkalmazhatók. Sokkal szerencsésebb olyan fő elveket és célokat meghatározni, amely mentén
egyértelműen eldönthető, hogy a javaslat megállja-e a helyét vagy sem.
Az új rendelet ezért kellően tömör legyen és csak a legalapvetőbb szabályokat tartalmazza, figyelemmel a jelenleg
hatályos felhatalmazást adó törvényekre is. Az egyéb kapcsolódó részletkérdéseket – különösen a nem jogalkotási
tárgyú témákat, mint pl. a protokoll – pedig belső szabályzatokban is elég rendezni.
5. Az új rendelet alkotásakor biztosítani kell a helyi jogszabályok közötti koherenciát (pl. díszsírhely adományozása,
amely három helyi rendeletet is érint, pontosabban ennyi rendelet érinti a kérdést)
6. Az erkölcsi elismeréssel járó juttatások természetben (tárgyiasult formában, pl. díszgyűrű, kitűző, plakett stb.)
vagy anyagiakban (pénzjutalom) jelenjenek meg.
A képviselő-testület 58/2018. (II. 26.) Gye. Kt. határozatában kapott megbízás alapján az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a helyi kitüntetéseket szabályozó önkormányzati rendelet
szabályozási koncepcióját előzetesen megvitatta, majd a bizottság tagjaiból és szakértőkből álló normaszöveg
előkészítő munkacsoport a következő elveket és szempontokat fektette le:
a) a rendelet-tervezet normaszövegét a felhatalmazást adó és a jogalkotást szabályozó törvények követelményei
szerint, „az önkormányzati kitüntetések és elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről” címet viselő, és
a szabályozás tárgyát csak a legszükségesebb mértékig lefedő előírásokkal és irányadó követelményekkel kell
megfogalmazni,
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b) a kitüntetésekkel, a vele együtt adható juttatáson túl, egyéb előjog vagy megkülönböztetés nem jár, az
elismeréshez kizárólag az önkormányzati protokolláris eseményekhez kapcsolódó delegálás, meghívás, vendéglátás
és ajándékozás, továbbá a kegyeleti kérdéseket szabályozó önkormányzati rendeletben biztosított kegyeleti juttatás
kapcsolódhat. Ezeket, és az önkormányzati ünnepségekhez, rendezvényekhez kapcsolódó protokolláris eljárásokat
egy önálló protokoll szabályzatban célszerű rendezni, ha az más önkormányzati rendeletben még nem szabályozott.
c) az évente adható díszpolgári címet 1, Gyomaendrődért Díjat 2, továbbá a Gyomaendrődért Elismerő Okleveleket
4 darabban határozta meg,
d) díszpolgári cím kitüntetés annak a személynek adományozható, aki a várossal tartós és szoros kapcsolatot ápoló
hazai vagy nemzetközi szaktekintélyként és mecénási szerepvállalóként járult hozzá a társadalmi, gazdasági,
tudományos, művészeti vagy irodalmi életének fejlődéséhez, a múltunk megőrzéséhez, továbbá az egészségügy, az
oktatás, a közművelődés és a sport területén kiemelkedő tevékenységet végezve és eredményt elérve
közmegbecsülést szerzett,
e) Gyomaendrődért Díj annak a személynek és közösségnek adományozható, amely évtizedes munkásságával, a
gazdaság, a kutatás, a közigazgatás, a szolgáltatás, az egészségügy, a tudományok, a közoktatás, a
környezetvédelem, a kultúra és a művészetek területén Gyomaendrőd fejlődése érdekében kiemelkedő
eredményességű, maradandó értékű tevékenységet végzett; a város értékeinek hazai és külhoni
megismertetésében, valamint kapcsolatainak gazdagításában elévülhetetlen érdemeket szerzett.
f) Gyomaendrődért Elismerő Oklevélnek az oktatásban és nevelésben, a kultúrában és művészetben, az
egészségügyben, a szociális munkában, a gyermek- és családvédelemben, a sportban, a környezet- és
természetvédelemben, a katasztrófa- és rendvédelemben, valamint a közellátásában, köz-szolgáltatásában és a
közszolgálatban végzett kiemelkedő munkásságokat és szakmai érdemeket elérők elismerését kell szolgálnia.
g) a kitüntetéseket általában a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából kívánja adományozni, amelytől csak
kivételes esetben lehet eltérni,
h) a díszpolgári cím és emlékplakett kitüntetési oklevelek formai és tartalmi elemeiben a kneri tipográfiai elemeket és
az előző évtizedek hagyományait kívánja követni,
i) a kitüntetésekkel,a kitüntetés tartalmi és formai leírása szerinti, tárgyi emlék jár,
j) a rendelet hatályba lépésének napja 2019. március 1.
A fenti általános elvi alapvetések mentén a szakértői munkacsoport összeállította a napirend tárgya szerinti rendelet
normaszöveg javaslatát az előzetes hatásvizsgálat és az általános indokolás szerint.
Hatásvizsgálat
1. A rendelet alkotásának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet társadalmi hatása, hogy a helyi
elismerések alapításával hozzájárul a helyi identitástudat elmélyítéséhez, a helyi közösségért tenni akarók
társadalmi elismeréséhez, továbbá az adományozás szabályozásával átláthatóvá válik az elismerés nyújtásának
feltételei, az adományozás alapjául szolgáló ünnepi esemény.
2. A rendelet alkotásának környezeti és egészségügyi következményei: nem ismertek.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet minimális mértékű, az adományozás
előkészítéséhez, illetve az elismerések nyilvántartásához kapcsol adminisztratív terheket.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az
önkormányzati norma szükségességét a helyi identitást erősítő társadalmi elvárások generálják. Elmaradása negatív
hatást nem vált ki, de nem is járulna hozzá a tőle elvárt többlet pozitív hatás kiváltásához sem.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A megalkotásra
kerülő rendelet többletfeladatot, többletkiadást nem eredményez, mivel az abból következő igazgatási tevékenységet
a szervezetben már alkalmazott munkaerő végzi, amelynek költségeit az éves költségvetések tartalmazzák. Szintén
az éves költségvetés tartalmazza a kitüntetési és kegyeleti alap előirányzatát.
Az önkormányzati rendeletekhez indokolási kötelezettség is társul.Az indokolásban a jogszabály
előkészítőjének feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása,
amelyek a szabályozást szükségesség teszik. Az indokolásban ismertetni kell a jogi szabályozás várható
hatását is.
Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló …/2018. (…)
önkormányzati rendelet tervezet
Általános indokolása
Helyi közösségi elvárás, hogy az önkormányzat eredeti jogalkotói hatáskörében megalkossa azokat a helyi
jogszabályokat, amelyek előmozdítják a helyi közmegbecsülést, helyi identitás tudatot előmozdító, pozitív társadalmi
konvenciókat is megvalósító közösségi gondolkodást.
Részletes indokolás
Az rendelet jelzését és bevezetőjét a hatásköri és felhatalmazást adó jogszabályok alapozzák meg. Magyarország
Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének i) pontja szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében
törvény keretei között önkormányzati jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat;…
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Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény
(továbbiakban: Kit.tv.) 24. § (9) bekezdése szerint felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy
rendeletben szabályozza az elismerés alapítását, az elismerés elnevezését, fajtáit, az elismerésben részesíthető
személyek körét, az évente adományozható elismerések számát, az elismerés leírását, az adományozás feltételeit
és rendjét, valamint az elismerés viselésének rendjét, továbbá a díjjal járó jutalom mértékét, formáját és járadék
esetében annak időtartamát.
A Kit.tv. 22. § (1) d), (2) bekezdése szerint az önkormányzat által alapított elismerés …elnevezésében és külső
formájában nem hasonlíthat az állami kitüntetésekhez, valamint a Kossuth-díjhoz és a Széchenyi-díjhoz.
Ezen túl a Kit.tv. 23. § (1) és (9) bekezdése szerint az önkormányzat elismerést akkor adományozhat, ha a
felhatalmazás alapján alkotott rendeletben szabályozza az elismerés alapítását, az elismerés elnevezését, fajtáit, az
elismerésben részesíthető személyek körét, az évente adományozható elismerések számát, az elismerés leírását,
az adományozás feltételeit és rendjét, valamint az elismerés viselésének rendjét, továbbá a díjjal járó jutalom
mértékét, formáját és járadék esetében annak időtartamát.
A fentiekből az következik, hogy az önkormányzat az Alaptörvény szerint eredeti jogalkotói hatásköréből
következően önkormányzati jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat, azonban a Kit.tv.
felhatalmazást adó és kapcsolódó rendelkezései szerint ezt csak akkor teheti meg, ha a törvény előírásai szerint
helyi rendeletben szabályozásra kerül.
Az új rendelet jelzésénél praktikusan a rendelet alapcéljára utaló rövid és tömör megjelölést alkalmaz.
Az 1. § indokolása:
Rendelkezik az önkormányzat által, Gyomaendrőd fejlődését szolgálók megbecsülését és elismerését hivatott,
megújított kitüntetések és elismerések alapításáról.
Kifejezi, hogy Gyomaendrőd Várossá avatására alapított, és harmincéves évfordulójára megújított Gyomaendrőd
Díszpolgára, valamint a Gyomaendrődért Díj kitüntetés Gyomaendrőd érdekében tett legkiemelkedőbb különleges
érdemek, kimagasló életművek, nemzetközi téren szerzett jelentős értékek elismerésére szolgál. Ezen túl kimondja,
hogy a Gyomaendrődért Elismerő Oklevél elismerés, az oktatásban és nevelésben, a kultúrában és művészetben, a
katasztrófa- és rendvédelemben, az egészségügyben, a szociális munkában, a gyermek- és családvédelemben, a
sportban, a környezet- és természetvédelemben, valamint a közellátásában, közszolgáltatásában és a
közszolgálatban végzett kiemelkedő munkásságok és szakmai érdemek elismerésére szolgál.
Az 2-4. § indokolása:
Rendezi az egyes kitüntetés típus küldetését és tisztázza a két kitüntetés viszonyát. A rendelkezések két olyan
magas rangú helyi erkölcsi elismerést hoznak létre, amelyből az egyik rendeltetése szerint olyan személyeknek
adományozható, akiknek valamilyen kapcsolatuk és kötődésük van hozzánk, de már nem élnek itthon (díszpolgár), a
másik pedig azoknak, akik itthon végzett évtizedes munkásságukkal, életművükkel járultak hozzá a város
fejlődéséhez, esetleg egyszeri, de nagyon kiemelkedő országos vagy nemzetközi mértékű teljesítménnyel juttatták
ismertségéhez Gyomaendrődöt.
A további részletszabályok meghatározzák az adományozás módját, mértékét, továbbá azokat az erényeket,
amelyek megléte estén adományozható a kitüntetés.
Rendelkezik továbbá a kitüntetés tartalmáról és arról, hogy egy azon személynek egy kitüntetési kategória csak
egyszer adományozható.
Az 5. § indokolása:
Kimondja, hogy mennyi szakterületi önkormányzati elismerés milyen szakterületeken elért szakmai erények után
adományozható. évente, milyen mennyiségben. Rendelkezik továbbá az évente adható elismerések számát és az
elismeréssel járó juttatást.
A 6. § indokolása:
Meghatározza, hogy a díszpolgári cím és emlékplakett kitüntetés általában a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából
adományozható. A korábbiaktól eltérő időpontot a várossá avatás napjának közelsége indokolja. Gyomaendrőd
2019-ben 30 éve város. Március elseje a „Város Napja”, így – összhangban az évforduló kapcsán megújított
kitüntetésekkel és elismerésekkel – adja magát az, hogy az év legelső és legszebb nemzeti ünnepén legyenek
adományozhatóak a kitüntetések. A kora tavaszi adományozás lehetőséget ad egy lezárt évet követő érdemek
alapján történő kitüntetésre és egyéb eseményekhez kapcsolódó elismerésre (pl. új értéktárak gondozóinak
elismerése, közszolgálatból nyugdíjba vonulók köszöntése stb.)
A rendelet szakasza lehetővé teszi, hogy a város életét jelentősen meghatározó esemény évében a polgármester
javaslatára fentiekben foglalt mértéktől és időponttól is el lehessen térni.
A kitüntetéseket ünnepi képviselő-testületi ülésen, vagy az alkalomhoz méltó ünnepi körülmények között kell
átnyújtani a polgármester által.
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Elrendeli, hogy a díszpolgári cím kitüntetés adományozását a városházán elhelyezett dísztáblán, az adományozott
nevének és az adományozás évének felvésésével kell megörökíteni. Kimondja, hogy az önkormányzati
kitüntetésekről és a szakterületi önkormányzati elismerésekről a jegyző nyilvántartást vezet.
Az 7. § indokolása:
Szabályozza, hogy a kitüntetések adományozására kik tehetnek javaslatot. A javaslatot tehető kört nem szűkítve,
egyszerűsíti a szabályt azzal, hogy elsősorban a képviseleti demokrácia közjogi méltóságai, a polgármester, a
képviselő-testület tagjai, továbbá az önkormányzat alap pillérei, magát a helyi közösséget alkotó civil szervezetek
[jogi személyek, gazdálkodó szerveztek] és a polgárok egyéb közösségei tehessenek javaslatot.
Meghatározza, hogy a javaslat csak írásban, meghatározott időpontig nyújtható be a részletezett követelményeknek
megfelelően. Ennek célja, hogy az ajánlások kellően átgondoltak, a döntést elősegítő információkkal ellátottak és
megalapozottak legyenek.
Az 8. § indokolása:
Az önkormányzat megnyitja annak lehetőségét, hogy az adományozott kitüntetés megvonható legyen. A megvonási
eljárásra az adományozásra irányadó szabályok követését rendeli el.
A 9. § indokolása:
A záró rendelkezés rendelkezik a hatálybalépésről és az előző, azonos tárgyú rendelet hatályon kívül helyezéséről.
A rendelet, szimbolikus célzattal, 2019. március 1-én, Gyomaendrőd várossá avatásának 30-ik évfordulóján lép
hatályba, azzal, hogy az új rendelet szerinti elismerések március 15-i időpontban történő adományozást csak 2020tól lehet alkalmazni. A látszólagos ellentmondást a 6. § (2) bekezdése oldja fel. A hatályba léptetési időpont, a
szimbolikus jellegén túl, kellő felkészülési időt is biztosít a helyi jogszabály megismerésére és alkalmazására.
A kegyeleti kérdéseket szabályozó rendelet módosítása technikai jellegű.
Az SZMSZ módosításával felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy a kitüntetések átnyújtásához és más
eseményekhez kapcsolódó protokolláris részletszabályokat szabályzatban rögzítse.
Normaszöveg javaslat:
…./2018. (…) önkormányzati rendelet
az önkormányzati kitüntetések és elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről
(Tervezet)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Gyomaendrőd fejlődését szolgálók
megbecsülésére és elismerésére az alábbi megújított kitüntetéseket és elismeréseket alapítja:
a) Gyomaendrőd Díszpolgára cím;
b) Gyomaendrődért díj;
c) Gyomaendrődért Elismerő Oklevél
(2) Gyomaendrőd Várossá avatására alapított, és harmincéves évfordulójára megújított Gyomaendrőd Díszpolgára
cím (továbbiakban: díszpolgári cím), valamint a Gyomaendrődért díj (továbbiakban: pro urbe díj) kitüntetések,
Gyomaendrőd érdekében tett legkiemelkedőbb különleges érdemek, kimagasló életművek, nemzetközi téren
szerzett jelentős értékek elismerésére szolgál.
(3) A Gyomaendrődért Elismerő Oklevél (a továbbiakban: szakterületi elismerő oklevél) az oktatásban és
nevelésben, a kultúrában és művészetben, az egészségügyben, a szociális munkában, a gyermek- és
családvédelemben, a sportban, a környezet- és természetvédelemben, a katasztrófa- és rendvédelemben, valamint
a közellátásában, közszolgáltatásában és a közszolgálatban végzett kiemelkedő munkásságok és szakmai érdemek
elismerésére szolgál.
2. Önkormányzati kitüntetések és elismerések
2. § (1) A díszpolgári cím annak a Gyomaendrődhöz kötődő személynek adományozható, aki a várossal tartós és
szoros kapcsolatot ápoló hazai vagy nemzetközi szaktekintélyként, mecénási szerepvállalóként járult hozzá a
társadalmi, gazdasági, tudományos, művészeti vagy irodalmi életének fejlődéséhez, múltunk megőrzéséhez,
továbbá az egészségügy, az oktatás, a közművelődés és a sport területén kiemelkedő tevékenységet végezve és
eredményt elérve közmegbecsülést szerzett.
(2) A díszpolgári cím posztumusz is adományozható.
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(3) Évente 1 díszpolgári cím adományozható.
(4) A díszpolgári cím az 1. mellékletben meghatározott tartalmú díszoklevélből és éremből áll.
3. § (1) Pro urbe díj annak a személynek, közösségnek adományozható, amelyik Gyomaendrődön kifejtett évtizedes
munkásságával, a gazdaság, a kutatás, a közigazgatás, a szolgáltatás, az egészségügy, a tudományok, a
közoktatás, a környezetvédelem, a kultúra és a művészetek területén Gyomaendrőd fejlődése érdekében
kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű tevékenységet végzett; a város értékeinek hazai és külhoni
megismertetésében, valamint kapcsolatainak gazdagításában elévülhetetlen érdemeket szerzett.
(2) Az pro urbe díj posztumusz is adományozható.
(3) Évente legfeljebb 2 pro urbe díj adományozható.
(4) A pro urbe díj az 1. mellékletben meghatározott tartalmú díszoklevélből és plakettből áll.
4. § A díszpolgári cím és a pro urbe díj ismételten nem adományozható.
5. § (1) Szakterületi önkormányzati elismerés a következő szakterületeken elért kimagasló szakmai érdemek
elismeréséért adományozható:
a) oktatás és nevelés,
b) kultúra és művészet,
c) egészségügy,
d) szociális munka,
e) gyermek- és családvédelem,
f) sport
g) környezet- és természetvédelem,
h) katasztrófa- és rendvédelem,
i) közellátás és közszolgáltatás
j) közszolgálat
(2) A szakterületi önkormányzati elismerésből évente legfeljebb 4 adományozható.
(3) A szakterületi önkormányzati elismerés az 1. mellékletben meghatározott tartalmú díszoklevélből és
ajándéktárgyból áll.
6. § (1) Az önkormányzati kitüntetések és elismerések (a továbbiakban: kitüntetések) a március 15-ei nemzeti ünnep
alkalmából adományozhatók.
(2) A város életét jelentősen meghatározó esemény évében a polgármester javaslatára a 2. § (3) és a 3. § (3)
bekezdésben foglalt mértéktől és az (1) bekezdésben foglalt időponttól is el lehet térni.
(3) A kitüntetéseket ünnepi képviselő-testületi ülésen, vagy az alkalomhoz méltó ünnepi körülmények között a
polgármester nyújtja át.
(4) A díszpolgári cím adományozását a városházán elhelyezett dísztáblán, az adományozott nevének és az
adományozás évének felvésésével kell megörökíteni.
(5) A kitüntetések adományozásáról a jegyző nyilvántartást vezet.
3. A kitüntetések adományozásának rendje
7. § (1) A kitüntetések adományozására a polgármester, a képviselő-testület tagjai, civil szervezetek és a polgárok
egyéb közösségei tehetnek javaslatot.
(2) A javaslat csak írásban, legkésőbb az adományozás napját megelőző 45. napig nyújtható be.
(3) A kitüntetés adományozását indítványozó javaslatot olyan részletes indokolással kell ellátni, amelyből
megismerhető a kitüntetésre felterjesztett személy vagy szervezet adata, elérhetősége, az ajánlott személy vagy
szervezet életútja, tevékenysége, valamint a 2. § (1) bekezdésében, a 3. § (1) bekezdésében és az 5. § (1)
bekezdésében foglalt erények és annak a városra gyakorolt jelentősége, valamint az ajánló neve, elérhetősége és
kézjegye.
(4) Az adományozási javaslat benyújtásának naptár szerinti határnapjáról a polgármester felhívást tesz közzé.
(5) A kitüntetési javaslat alaki megfelelőségét a bizottságok vizsgálják meg, és javaslatot tesznek a formailag nem
megfelelő elutasításáról.
(6) A Képviselő-testület a kitüntetések odaítéléséről a benyújtott javaslatok szavazásra bocsájtásával legkésőbb az
adományozás napját megelőző 15. napig dönt.
8. § (1) A kitüntetés megvonható attól, aki arra érdemtelenné vált.
(2) A kitüntetés megvonására az adományozásra vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni.
4. Záró rendelkezések
9. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2019. március 1-én lép hatályba.
(2) A 6. § (1) bekezdése 2020. január 1-én lép hatályba.
(3) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a kegyeleti kérdésekről szóló 12/2007. (II. 26.)
önkormányzati rendeletének 1. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"e) Gyomaendrőd Díszpolgára vagy Gyomaendrődért Díj kitüntetettje;”
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(4) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendeletének 8. §-a kiegészül a következő (3)
bekezdéssel:
„8. § (3) A nemzeti és városi ünnepekhez, nemzetközi kapcsolatokhoz, az ünnepi képviselő-testületi ülésekhez, a
kitüntetések és elismerések átnyújtásához, a kegyeleti kérdésekhez, továbbá az egyéb önkormányzati
rendezvényekhez kapcsolódó protokolláris részletszabályokat a polgármester szabályzatban rögzíti.”
(5) Hatályát veszti a "Gyomaendrőd Díszpolgára" cím, valamint a "Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakett
alapításáról és adományozásáról szóló 12/1991. (X. 30.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez”
1. Gyomaendrőd Díszpolgára kitüntetés leírása
a) A díszpolgári oklevél C/3 ívméretű fekvő tájolású, középen függőlegesen félbehajtott fényes műnyomó lap jobb
oldalán a kneri nyomdai hagyományokat idéző színes szegélyben a következő feliratot tartalmazza fekete színben:
Díszpolgári Oklevél; Gyomaendrőd Város Önkormányzata ….. a város érdekében kifejtett kimagasló tevékenységért
megbecsülése és tisztelete jeléül Gyomaendrőd Díszpolgára címet adományozza. Dátum, a polgármester és jegyző
aláírása. Az oklevél felirata fölött színes nyomtatban Szereday Ilona grafikusművész tervezte városcímer grafikája.
b) Ezüst érem díszdobozban: 40 mm átmérőjű 2,7 mm peremvastagságú ezüst érem mindkét oldalán klasszikus
szegélydíszítéssel, köriratban a [Gyomaendrőd Város Díszpolgára], középen a kitüntetést szimbolizáló dombormű
pl. a hivatalos címer, vagy a város logója, esetleg egyedi alkotás. Hátoldalán a [Gyomaendrőd Város megbecsülése
és tisztelete jeléül] domborított (vagy mélyített) szöveg alatt lévő a üres területen adományozáskor a következő
vésetet kell elhelyezni: [… részére], továbbá az [adományozás éve]
c) Az oklevéltartót és a díszdobozt azonos anyagválasztású borítás takarja a városzászló színében, annak ezüst
rojtját szimbolizáló ezüst oklevélszorító zsinórral.
2. Gyomaendrődért Díj kitüntetés leírása
a) Az pro urbe díj oklevél C/3 ívméretű fekvő tájolású, középen függőlegesen félbehajtott fényes műnyomó lap jobb
oldalán a kneri nyomdai hagyományokat idéző színes szegélyben a következő feliratot tartalmazza fekete színben:
Oklevél; Gyomaendrőd Város Önkormányzata ….. részére a településfejlesztésben végzett kiváló munkáért,
kimagasló társadalmi- és közéleti tevékenységéért, Gyomaendrődért Díjat adományozza. Dátum, a polgármester és
jegyző aláírása. Az oklevél felirata fölött színes nyomtatban Szereday Ilona grafikusművész tervezte városcímer
grafikája.
b) Pro urbe díj díszdobozban: 80 mm átmérőjű 5 mm peremvastagságú, sima hátoldalú bronz plakett dombormű,
mely az aljára zsinórral rögzített, városi címerrel nyomott viasz pecsétes pergamen oklevelet ábrázol rajta díszes
domborítással ellátott [GyomaEndrődért] felirattal. Adományozáskor a hátoldalán a következő vésetet kell elhelyezni:
[… részére], továbbá az [adományozás éve]. A plakett Gáti Gábor szobrászművész alkotása.
c) Az oklevéltartót és a díszdobozt azonos anyagválasztású borítás takarja a városzászló színében, annak ezüst
rojtját szimbolizáló ezüst oklevélszorító zsinórral. „
3. Gyomaendrődért Elismerő Oklevél leírása
a) Az oklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, a szakterületi önkormányzati elismerés megnevezését, a
város címerét, a szakterületi önkormányzati elismerésben részesült nevét, az adományozás keltét, a polgármester
és a jegyző aláírását, továbbá az önkormányzat hivatalos bélyegzőjének lenyomatát.
b) A szakterületi elismerő oklevéllel adományozandó ajándéktárgy a szakterületet kifejező egyedi készítésű
plasztika, emléktábla vagy használati tárgy.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, az előterjesztésben foglalt elvek és
indokok alapján, a rendelet normaszövegét előkészítő szakértői munkacsoport munkája szerinti normaszövegjavaslatot ajánlja első fordulós megvitatásra.

[1] 33/1992 jelzésű rendelet 15.000 forintra emelte az emlékplakett kitüntetéssel járó pénzjuttatást,
12/1994 jelzésű rendelet szerint az emlékplakett posztumusz is adományozható,
6/1996 jelzésű rendelet szerint az emlékplakettel már nem jár pénzjuttatás,
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39/1999 jelzésű rendelet szerint az emlékplakett tulajdonosát halála esetén díszsírhely illeti meg,
10/2001 jelzésű rendelet szerint díszpolgári címből egy, emlékplakettből négy adományozható és a vele járó
pénzjuttatás összege 50.000 forint,
26/2004 jelzésű rendelet szerint díszpolgári címből egy, emlékplakettből három adományozható és a vele járó
pénzjuttatás helyett egy aranygyűrű jár,
32/2007 jelzésű rendelet szerint a főszabálytól eltérően Gyomaendrőd megalakulásának negyedszázados, illetve
ennek egész számú szorzatával kifejezhető évfordulós éveiben a díszpolgári címből kettő, az emlékplakettből négy
adományozható; továbbá bevezeti a szaktevékenységeket elismerő kitüntető oklevél kategóriákat.
38/2008 jelzésű rendelet eljárási kérdéseket szabályoz
20/2009 jelzésű rendelet szerint a jövőben egy helyett két szaktevékenységeket elismerő kitüntető oklevél
adományozható évente
40/2009 és 27/2010 jelzésű rendeletek eljárási kérdéseket szabályoztak
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Helyi elismeréseket szabályozó önkormányzati rendelet alkotása (1. forduló)"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az önkormányzati kitüntetések és elismerések
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság által beterjesztett normaszöveg-javaslatot alkalmasnak találja második fordulós vitára, majd azt követően
rendeletté alkotásra.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. november 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Helyi közművelődési rendelet felülvizsgálata
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!
Az önkormányzati törvény értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári
ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, illetve a
helyi közművelődési tevékenység támogatása.
Ágazati szinten a részletszabályokat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény határozza meg. E törvény felhatalmazása alapján alkotta meg
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletét a
közművelődésről. A hatályos rendelet az elmúlt évek során több alkalommal is módosításra került, de a 2017. évben
történt átfogó törvénymódosítás miatt a helyi rendelet teljes felülvizsgálata szükséges.
I. A közművelődési alapszolgáltatások helyben biztosított körének meghatározása
A közművelődési törvényt módosító 2017. évi LXVII. törvény ugyanis alapjaiban szabályozta újra a települési
önkormányzatok közművelődési tevékenységének kereteit. A törvény egyik új szakasza (83/A. §) kimondja, hogy a
települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek
figyelembevételével, a törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján – amennyiben a településen működik, a
Közművelődési Kerekasztallal és a települési nemzetiségi önkormányzatokkal való egyeztetést követően rendeletben határozza meg az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának
formáját, módját és mértékét.
A rendelet-tervezetet egyeztetni kell a települési nemzetiségi önkormányzatokkal.
A közművelődési törvény változatlanul deklarálja, hogy a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi
közművelődési tevékenység támogatása, melyet
a) a közművelődési alapszolgáltatások - a települési önkormányzat eltérő adottságaira figyelemmel történő megszervezése,
b) a közművelődési tevékenységet folytatók pénzügyi támogatása, valamint
c) a közművelődés törvényben szabályozott helyi lakossági képviseletének biztosítása
révén lát el.
A törvénymódosítással új elemként kerül bevezetésre a közművelődési alapszolgáltatás jogintézménye. A
közművelődési alapszolgáltatások a következők:
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési
tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása (ez kötelező minden önkormányzatnak),
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.
A fentiek közül minden önkormányzatnak meg kell szerveznie az a) pont szerinti alapszolgáltatást. Ennek keretében
a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének
helyszínét biztosítja, a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt, fórumot szervez a
Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő
közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.
A Nemzeti Művelődési Intézet a törvényi változással kapcsolatban „Kérdések és válaszok” megnevezésű
állásfoglalást adott ki, melyben többek között kifejti, hogy a művelődő közösség a tevékenység végzéséhez
szükséges helyszínt térítésmentesen veheti igénybe. A helyszín biztosítása azonban pénzbe kerül, a kiadásokat a
települési önkormányzat saját költségvetésében, az általa alapított közművelődési intézmény költségvetésén
keresztül biztosítja.
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A további szolgáltatások biztosítását illetően a törvény lakosságszám alapján differenciál:
- 1000 fő lakosságszám felett a kötelezőn felül további egy alapszolgáltatást kell megszervezni,
- 5000 fő felett pedig további kettőt.
- a megyei jogú városok és fővárosi kerületek a közművelődési alapszolgáltatások teljes körét kötelesek biztosítani.
A törvényi lista alapján a helyi rendeletben pontosan meg kell jelölni, hogy a gyomaendrődi önkormányzat mely
alapszolgáltatásokat biztosítja és milyen módon, figyelemmel a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a
közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletre.
Ez a rendelet részletesen kifejti az egyes alapszolgáltatások megkívánt tartalmát, az elvégzendő szakmai
feladatokat, a tárgyi feltételeket, valamint ahhoz kapcsolódóan az elvárt képzettséggel vagy tapasztalattal
rendelkező szakember biztosítását a feladatot ellátó részéről.
A rendelet a hiányzó tárgyi követelmények teljesítésére 2020. január 1-ig, a személyi feltételek biztosítására 2021.
január 1-ig ad átmeneti felmentést. A végrehajtási rendelet a közművelődési alapszolgáltatást nyújtó részére előírja
minden év március 1-jéig éves szolgáltatási terv készítését.
II. A közművelődés helyi intézményi formájának meghatározása
A közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének érdekében a törvény meghatározza a közösségi
művelődés intézményrendszerének működésével kapcsolatos alapelveket, valamint részletesen szabályozza a
közösségi művelődési intézmény típusait, meghatározza azok minimum-követelményeit. Az önkormányzatok az
alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében kötelesek közösségi színteret vagy közművelődési
intézményt biztosítani, városi önkormányzat esetében az utóbbit.
Közösségi színtér a települési közösségi művelődés szervezése, a közművelődési alapszolgáltatás biztosítása
érdekében fenntartott, működtetett vagy erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, jogi személyiséggel nem
rendelkező intézmény vagy egyéb létesítmény, helyiségegyüttes, épület.
A közművelődési intézmény fenntartója, működtetője lehet az állam, települési önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzat, önkormányzati társulás, de akár közművelődési megállapodás keretében egyház, egyéb szervezet
vagy magánszemély is. Eddig nem volt jogszabályban rögzítve, de most már a törvény egyértelműen kimondja, hogy
hogy az állam, a települési önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat vagy az önkormányzati társulás által
fenntartott közművelődési intézmény költségvetési szervként működik.
A közművelődési intézmény típusa szerint lehet művelődési ház, művelődési központ, kulturális központ,
többfunkciós művelődési intézmény, népfőiskola, népi kézműves alkotóház, szabadidőközpont, valamint gyermek-,
illetve ifjúsági ház.
A törvény előírja, hogy a közművelődési intézmény nevének megfelelően utalnia kell a törvényi intézménytípusra,
illetve a több feladatot biztosító intézmények (így a művelődési ház, valamint a művelődési központ) esetén azt is,
hogy vezetőjének szakirányú felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie.
A változó jogszabályi háttér miatt a közművelődési intézményi rendszer előzetes felülvizsgálatát hivatalunk a Kállai
Ferenc Kulturális Központ és a Szent Antal Népház intézményvezetőjével elvégezte. Felmértük, hogy a
közművelődési intézmények jelenleg melyik közművelődési alapszolgáltatást látják el, milyen tárgyi és személyi
feltételekkel rendelkeznek, melyik új közművelődési intézmény típusba sorolhatóak be.
Elmondható, hogy a helyi közművelődési feladatellátás rendszere megfelel a törvénynek, átalakítási kényszer nincs,
hiszen önkormányzatunk, mint városi önkormányzat közművelődési intézmény fenntartásával biztosítja a
közművelődési feladat-ellátást. Mindkét közművelődési intézmény esetében abban kell állást foglalni, hogy ahhoz
melyik intézménytípust rendeljük hozzá, amit az elnevezésnek is tartalmazni kell.
Az alábbi táblázatokban összegeztük az előzetes felülvizsgálat eredményét:
Kállai Ferenc Kulturális Központ
közművelődési
alapszolgáltatás Szent Antal Népház
megnevezése
rendelkezésre áll/jelenleg is biztosított (amit pótolni kell)
A közművelődési alapszolgáltatások
megszervezésének helyszínén vagy a
közművelődési
intézményben
és
közösségi színtérben biztosítani kell – ez
igen
igen
alap, ezt biztosítani kell, erre jönnek rá a
különböző
alapszolgáltatásoknál
meghatározott további tárgyi és személyi
feltételek: (Alap tárgyi feltétel)
1. Művelődő közösségek létrejöttének
igen
elősegítése, működésük támogatása,
igen
fejlődésük segítése, a közművelődési
(polcrendszer)
tevékenységek
és
a
művelődő
(1 fő közművelődési szakember (mobil állvány)
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közösségek
számára
helyszín
státusz kialakítása)
biztosítása (kötelező alapszolgáltatás)
2. A közösségi és társadalmi részvétel
igen
fejlesztése

igen
(tanácsadásra alkalmas helyiség)
igen

igen

3. Az egész életre kiterjedő tanulás
(internetes pont kiépítése)
(szakmai
költség
növelésével
feltételeinek biztosítása
(1 fő közművelődési szakember szervezhető, alapvető oktatástechnikai
státusz kialakítása)
eszközök beszerzése)
igen
igen
4. A hagyományos közösségi kulturális
(1 fő közművelődési szakember
értékek
átörökítése
feltételeinek
státusz kialakítása)
(alkotóműhely kialakítása, fény és
biztosítása
(alkotóműhely kialakítása, kb 1 millió hangtechnikai eszközök)
forint)
NEM
igen
5. Az amatőr alkotó- és előadóművészeti tevékenység feltételeinek (1 fő közművelődési szakember (kivetítő filmvetítéshez, kórusdobogó,
biztosítása
státusz kialakítása)
zongora stb.)
(szakmai költségek növekedése)
(szakmai költségek növekedése)
igen
6. A tehetséggondozás és -fejlesztés
igen
feltételeinek biztosítása
(1 fő közművelődési szakember
státusz kialakítása)
részben
részben
7. Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

(internetes pont kiépítése)
(egységes arculati
(1 fő közművelődési szakember
grafika, weblap)
státusz kialakítása)

elemekre épülő

A művelődési ház intézménytípus személyi és tárgyi feltételeinek mindkét intézményünk megfelel, amennyiben a
Szent Antal Népháznál az önkormányzat az előző táblázatban jelölt egy fő közművelődési szakember státuszt
biztosítja.
A művelődési központ intézménytípus jogszabályban meghatározott feltételeinek az alábbiakban felelnek meg
intézményeink:
jogszabályban meghatározott feltétel

Szent Antal Népház
Kállai Ferenc Kulturális Központ
rendelkezésre áll/jelenleg is biztosított (amit pótolni kell)

Tárgyi feltétel: (az alapon felül)
a) legalább 1, legalább 25 fő befogadására,
közösségi
események,
rendezvények, Igen.
igen, 52-es
tanácskozások,
képzések
megtartására
egyaránt alkalmas többfunkciós helyiséggel,
b) legalább 1, legalább 200 fő befogadására, a
művelődő
közösségek,
előadó-művészeti
csoportok próbáinak, előadásainak, továbbá
ünnepségek megtartására, színpadi produkciók
Igen.
igen, nagyterem
bemutatására alkalmas, játszóhellyel (előadás
nyilvános bemutatására technikailag alkalmas
épület, épületrész vagy színpad) rendelkező
többfunkciós helyiséggel,
c) legalább 1 kiállítótérrel (kulturális javak
igen 30-as
bemutatására alkalmas, megfelelő mobil vagy
Igen.
rögzített függesztési
rögzített
függesztésiés
installációs
felújítandó: 300.000.rendszerrel rendelkező helyiség),
d) legalább
1,
kézműves
vagy
más
alkotóművészeti tevékenységek oktatására,
végzésére alkalmas alkotóműhellyel (kézműves Nem.
vagy
képzőművészeti
alkotótevékenység Ha az alkotóműhely kialakítását
igen, 30-as
folytatásához szükséges mobil vagy rögzített célozzuk meg, akkor kb. 1 millió
eszközökkel ellátott, természetes fénnyel is forint költséggel számolhatunk.
megvilágítható,
szellőzéssel
rendelkező
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rendszer

helyiség),
e) legalább 1, legalább 25 fő befogadására,
táncművészeti
csoportok
próbáinak,
mozgással,
rekreációval
kapcsolatos
foglalkozások
megtartására
alkalmas
táncteremmel (táncfoglalkozásokra, próbákra
Igen.
igen, 32-es, 47-es
alkalmas
olyan
helyiség,
amelynek
padlóburkolata parketta vagy balettszőnyeg,
legalább egy oldalfala mentén rögzített vagy
mobil tükörrel felszerelt, és amely rendelkezik a
megfelelő hangtechnikai eszközökkel).
Személyi feltétel:
-szükséges
létszámban
közművelődési
Nem.
szakmai
munkakörben
szakembereket
1 fő közművelődési végzettségű
foglalkoztat úgy, hogy az intézmény vezetője
igen
szakember
nem
ebben
a
mellett legalább egy felsőfokú közművelődési
státuszban van felvéve.
szakképzettséggel rendelkező szakembert
teljes munkaidőben foglalkoztat.
A nyitvatartási idejét a művelődési központban
ki kell függeszteni. A művelődési központ illeszkedve a közösségi kezdeményezésekhez
- legalább a hét hat napján, legalább napi 8
órában nyitva tart, továbbá legalább a hét négy
napján magába kell foglalnia a 16.00-19.00 óra Igen.
igen
közötti időszakot. A kifüggesztett nyitvatartástól
eltérni
évente
legfeljebb
két
hónap
időtartamban lehet úgy, hogy a feladatellátó az
eltérést legalább egy hónappal megelőzően a
művelődési központban közzéteszi.
legalább 5 közművelődési alapszolgáltatást
igen
Igen
biztosít
a helyi közösségi művelődést szervező,
Igen.
igen
az ellátási terület
-településrészre,
-kerületre,
-egy településre,
Településrészre
igen
-több egymással határos településre,
-egy járásra
terjed ki
intézményvezető szakirányú felsőfokú
Részben
igen
végzettséggel rendelkezik
Javasolt művelődési intézménytípus és elnevezés, ellátási terület
közművelődési intézménytípus intézmény megnevezése
ellátási terület
Szent Antal Népház és
Szent Antal Népház
művelődési ház
endrődi városrész
Művelődési Ház
Kállai
Ferenc
Kulturális
Kállai Ferenc Művelődési Gyomaendrőd
művelődési központ
Központ
Központ
közigazgatási terület
Művelődési ház esetében legalább 3 alapszolgáltatást, művelődési központ esetében legalább 5 alapszolgáltatást
kell biztosítani, többet lehet, kevesebbet nem, ennek a feltételnek is eleget tesz a két intézmény.
A Szent Antal Népház intézményformája integrált kulturális intézmény, mivel ellát muzeális intézményekkel és
közművelődési alapszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat is. Lehetőséget ad arra a törvény, hogy egy intézmény
lássa el ezeket a feladatokat. (15 ezer alatti lakosú önkormányzatoknál).
A Szent Antal Népháznak, mint művelődési háznak három alapszolgáltatást kell biztosítania, a feladatellátás
áttekintése után megállapítható, hogy az intézmény 5 közművelődési alapszolgáltatást biztosít. A Kállai Ferenc
Kulturális Központnak, mint művelődési központnak öt alapszolgáltatást kell biztosítania, itt is megállapítható, hogy a
kötelezően előírt szolgáltatásoknál többet, 6 alapszolgáltatást biztosít.
Javaslom, hogy a jelenleg is ellátott közművelődési feladatok és a szakmai színvonal megtartásával
önkormányzatunk a továbbiakban is biztosítsa a közművelődési feladatok körét.
A helyi rendelet megalkotásával megtörténik a jelenlegi közművelődési feladatok besorolása a közművelődési
alapszolgáltatások körébe, tekintettel az alábbiakra:
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A Szent Antal Népház az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja:
- Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési
tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása (kötelező alapszolgáltatás)
- A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
- Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
- A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
- A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása
A Kállai Ferenc Kulturális Központ az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja:
- Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési
tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása (kötelező alapszolgáltatás)
- A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
- Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
- A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
- Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása
- A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása
Az alapszolgáltatásokhoz szükséges tárgyi feltételeket 2020. január 1. napjától, míg a személyi feltételeket 2021.
január 1. napjától kell biztosítani önkormányzatunknak.
Az alapszolgáltatások ellátásához szükséges tárgyi feltételek biztosításának költségeit a határidőre tekintettel be kell
építeni az intézmény 2019. évi költségvetésébe.
A személyi feltételek biztosítására hosszabb határidőt biztosít a rendelet, így a 2021. évi költségvetési rendeletben
szükséges biztosítani az 1 fő közművelődési szakember státuszt a Szent Antal Népházban.
III. Közművelődési megállapodással történő feladatellátás
A települési önkormányzat a közösségi színtér vagy közművelődési intézmény fenntartójaként, vagy a közösségi
színtér vagy közművelődési intézmény működtetésére irányuló közművelődési megállapodásban biztosítja, hogy a
településen a lakosság önszerveződő közönségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe a
közösségi színtér vagy közművelődési intézmény által biztosított közművelődési alapszolgáltatásokat, és az
igénybevétel idejére a jogszabályban meghatározott működési feltételek rendelkezésre álljanak.
Az új törvényi rendelkezés pontosítja a közművelődési megállapodás tartalmára vonatkozó szabályokat. A
közművelődési megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a biztosítandó közművelődési alapszolgáltatások körét és azok díját,
b) a közművelődési alapszolgáltatások biztosításával kapcsolatban a helyi lakossággal és annak önszerveződő
közösségeivel történő kapcsolattartás elveit, főbb szempontjait,
c) a közművelődési alapszolgáltatásokban érintettek körét,
d) a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei által ingyenesen vagy térítési díjért igénybe vehető
közművelődési alapszolgáltatásokat,
e) a közművelődési alapszolgáltatás igénybevételi lehetőségeinek minimális időtartamát és rendszerességét, a
közösségi színtér vagy közművelődési intézmény közművelődési célú minimális nyitva tartását,
f) a megállapodás személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit, valamint
g) közművelődési alapszolgáltatások biztosításában közreműködőktől megkívánt szakképzettséget.
Önkormányzatunk az alábbi szervezetekkel kötött határozatlan időtartamra szóló közművelődési megállapodást:
- Jelen és Jövő Gyermekeiért Alapítvány
- Roma Polgárjogi Szövetség
- Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány
- Templárius Alapítvány.
A megállapodásokat egy bizonyos közművelődési feladat elvégzésére kötötte önkormányzatunk, szükséges azok
áttekintése a rendelet felülvizsgálatát követően.
IV. A közművelődés helyi lakossági képviselete
A törvény szerint a közművelődés helyi, lakossági képviselete érdekében településenként, legfeljebb hároméves
időtartamra egy-egy Közművelődési Kerekasztal alakítható, melyet azok a közművelődési célú egyesületek
hozhatnak létre, melyeknek bejegyzett székhelye az adott település, s amelyeknek legfelsőbb szerve írásos
határozatban jelzi ez irányú szándékát.
A Közművelődési Kerekasztal elsődlegesen a lakossági igények megjelenítésének, a kulturális
érdekérvényesítésnek és a közművelődési tevékenységek önkéntes összehangolásának rendszeres és folyamatos
helyi fóruma.
A Közművelődési Kerekasztal tagja lehet minden jogi személyiséggel rendelkező, helyben működő közművelődési
civil szervezet, valamint a helyi közművelődést támogató gazdasági vállalkozás képviselője. A Közművelődési
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Kerekasztal működési feltételeit tagjai biztosítják. A Közművelődési Kerekasztal
a) véleményt nyilváníthat, és javaslatot tehet a település közművelődési tevékenységével kapcsolatos valamennyi
kérdésben,
b) az önkormányzat által közművelődési célra biztosított pénzügyi támogatás felhasználását és a vagyoni eszközök
célszerű használatát a vonatkozó döntések, illetve az éves önkormányzati költségvetési tervezet és a zárszámadás
alapján figyelemmel kíséri, véleményezi,
c) elősegíti a különböző közművelődési szervezetek együttműködését.
A Közművelődési Kerekasztal létrejötte tehát nem önkormányzati döntés függvénye, azt a helyi közművelődési
szervezetek hozhatják létre, amit az önkormányzat nyilvánvalóan csak szorgalmazni tud.
***
A fent ismertetett szakmai jogszabályok alapján a meglévő rendelet módosítása helyett új helyi jogszabály
megalkotása indokolt.
Az új rendelet elfogadására a Képviselő-testület 2019. januári ülésén kerülhet sor, és azt követően a februári ülésen
történhet meg a közművelődési megállapodások megújítása, valamint a közművelődési intézmények alapító
okiratának módosítása az új rendelkezéseknek megfelelően.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"A közművelődésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművelődés
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata alapján megállapítja, hogy új önkormányzati rendelet megalkotása
szükséges, és elrendeli a rendelettervezet Képviselő-testület elé terjesztését a 2019. januári rendes ülésre a
szükséges egyeztetések lefolytatása után az alábbi szempontok figyelembevételével:
a) az önkormányzat által biztosított - a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti - közművelődési alapszolgáltatások körét a törvényre és a
20/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletben meghatározott személyi feltételekre, valamint a jelenleg is biztosított
közművelődési feladatok megtartására figyelemmel kell meghatározni,
b) a közművelődési alapszolgáltatások igénybevételéről a Képviselő-testület elsődlegesen változatlanul
közművelődési intézmény fenntartásával gondoskodik, ugyanakkor szükségesnek tartja a hatályos közművelődési
megállapodások felülvizsgálatát, így biztosítva a megállapodások összhangját a szakmai jogszabályokkal és a helyi
közművelődési önkormányzati rendelettel,
c) A Szent Antal Népház az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja:
- Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési
tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása (kötelező alapszolgáltatás)
- A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
- Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
- A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
- A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása
d) A Kállai Ferenc Kulturális Központ az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja:
- Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési
tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása (kötelező alapszolgáltatás)
- A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
- Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
- A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
- Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása
- A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása
e) a Szent Antal Népház intézményformája: integrált kulturális intézmény, intézménytípusa: művelődési ház,
megnevezése: Szent Antal Népház és Művelődési Ház,
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f) a Kállai Ferenc Kulturális Központ intézmény típusa: művelődési központ, elnevezése: Kállai Ferenc Művelődési
Központ.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. november 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Döntés illetményalap megállapításáról (I. forduló)
Dr. Uhrin Anna jegyző
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!
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény)
60. § (1) bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalap – 2008 óta változatlanul - 2019. évben is 38.650,- Ft
marad. A költségvetési törvény ugyanezen § (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete
rendeletben a 2019. évben - az önkormányzat saját forrásának terhére – a képviselő-testület hivatalánál
foglalkoztatott köztisztviselőknél – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól
eltérően az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.
A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm.
rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a garantált bérminimum 2018. január 1. napjától bruttó 180.500,- Ft.
A Képviselő-testület a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját
2018. évben bruttó 50.000.- Ft összegben állapította meg. Az önkormányzati rendelet hatálya erre az évre terjed ki.
Az illetményalap megemelése az önkormányzat számára 2018-ban 14.606 E Ft többlet kiadását eredményezett.
Várhatóan 2019-ben a garantált bérminimum összege 202.500,- Ft lesz, mely összegről még döntés nem született.
Amennyiben 2019-ben a garantált bérminimum emelkedni fog meg kell vizsgálni, hogy a jogszabály által kötelezően
előírt mérték mennyi többletkiadást jelent a közös önkormányzati hivatalt alkotó települési önkormányzatok számára.
A költségvetés tervezésénél figyelembe kell venni az önkormányzat fenntartásában és tulajdonában lévő
intézményeknél és gazdasági társaságoknál foglalkoztatott munkavállalókat érintő többlet bér- és járulékköltségeket
is. Mindezzel a költségvetési koncepció elkészítésénél már számolni kell és a kormányrendelet megalkotását
követően a 2019. évi költségvetést is ennek megfelelően kell megtervezni.
Ahhoz, hogy a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket meg tudjuk tartani, illetve az újonnan
jelentkezők számára anyagi megfontolások mentén is vonzóvá tegyük a nálunk kínálkozó munkalehetőséget, és
tudásukat városunk érdekében kamatoztathassák, szükségesnek tartjuk az illetményeket (folyamatosan) rendezni.
A hivatali apparátus megtartása, a köztisztviselők számára hivatalunkhoz méltó megélhetés biztosítása érdekében
javaslom a jelenleg hatályban lévő bruttó 50.000,- Ft illetményalap biztosítását, megtartását.
A költségvetési törvény 60. § (6) bekezdése szerint, amennyiben a helyi önkormányzat képviselő-testülete az
illetményalap megtartása mellett dönt, úgy ezt a döntését rendeletben hozza meg, ezt megteheti önálló rendelet
megalkotásával vagy az eltérő illetményalapot meghatározhatja a költségvetési rendeletében is. Önálló rendelet
megalkotását tartom célszerűnek, a rendelet normaszövegének elfogadására a képviselő-testület döntése alapján a
decemberi ülésén kerülhet sor.
Tekintettel arra Gyomaendrőd Város Önkormányzata Csárdaszállás és Hunya Községek Önkormányzatával együtt
közös önkormányzati hivatalt működtet, mindhárom település Képviselő-testületének azonos tartalmú döntést kell
hoznia a köztisztviselői illetményalap mértékének megállapításával kapcsolatban.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
""Döntés illetményalap megállapításáról I. forduló”"
40

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 2019. évi illetményalap önkormányzati
rendeletben való megállapításával 50.000,- Ft összegben. Kezdeményezi a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatalt létrehozó önkormányzatok véleményének kikérését, és felkéri a jegyzőt az illetményalap megállapításáról
szóló rendelet-tervezet elkészítésére és a 2018. decemberi képviselő-testületi ülésre történő beterjesztésére a
következő normaszöveggel:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./….. (….) önkormányzati rendelete
a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról
(tervezet)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének és Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:
1. § A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2019. évben
50.000.- Ft-ban állapítja meg.
2. § (1) Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2019. december 31. napján hatályát veszíti.
Gyomaendrőd, 2018. november …..
Toldi Balázs
polgármester

dr. Uhrin Anna
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2018. december .....
dr. Uhrin Anna
jegyző
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. november 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Mezőőri és közterület felügyelői beszámoló, mezőőri járulék
előirányzatának teljesülése
Enyedi László, Nagy Réka
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testületi munkaterv alapján a mezei őrszolgálat és a közterület felügyelet által végzett tevékenységről és
a mezőőri járulék megfizetésének helyzetéről rendszeresen évente beszámoló készül, melyben a Városüzemeltetési
osztály beszámol a mezei őrök és a közterület-felügyelő munkájukról, az Adó osztály pedig beszámol a kivetett
mezőőri járulék megfizetésének alakulásáról.
Mezei őrszolgálat:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának döntése alapján 1998 szeptembere óta a város külterületén és zártkerti
részein 5 fős mezei őrszolgálat működik.
Az őrszolgálat széles tevékenységi köréből a legjelentősebbek a következők:
terménylopások megakadályozása
művelési kötelezettség betartatása
veszélyes gyomok elleni védekezésre felszólítás
földutak karbantartásának kieszközölése
külterületi kóbor ebek befogása
szemétlerakások megelőzése, megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtétele
rendőrség munkájának segítése
őrzés, felügyelet
A 2018. évben a város külterületén előforduló jogsértő magatartások és jelentősebb események, melyek intézkedést
igényeltek:
– illegális szemét- és zöld-hulladék lerakás (több mint 50 alkalom)
– eltűnt személy keresése (2 alkalom)
– rongálás (2 alkalom)
– falopás (6 figyelmeztetés)
– művelési kötelezettség elmulasztása (12 figyelmeztetés)
– parlagfű elleni védelem elmulasztása (15 figyelmeztetés)
– állattartással kapcsolatos bejelentések (8 alkalom)
– természetvédelmi bejelentések (2 alkalom)
A mezőőri őrszolgálat részére 2018. évben 239.981 Ft értékű tárgyi eszköz (zseblámpa, fegyverolaj, lőszer, stb.) és
1.137.586 Ft értékben munkaruha került beszerzésre.
Közterület-felügyelő:
2018-ban a közterület felügyelői munkakőrt 1 fő tölti be, akinek munkáját 2 fő Start Közfoglalkoztatott személy segíti
Munkája során:
felügyeli közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok betartását,
felügyeli a közrendet, és a közbiztonságot,
védi az önkormányzati vagyont,
állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatokat lát el,
felügyeli a városi piacok és vásárok rendjét,
felügyeli a közút tisztántartását, a hó eltakarítását, a köztisztaságot és az utak síkosságának
megszüntetését,
felügyeli a városi belvíz és csapadékvíz elvezető csatornák karbantartását,
felügyeli vendéglátó helységek működését.
Intézkedések:
A közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló

·
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önkormányzati rendelet megsértése miatti eljárás megindítása összesen 166 esetben történt.
·
Szabálysértési feljelentés 13 esetben történt.
A közterület felügyelő részére jelenleg van folyamatban formaruha beszerzés 109.093 Ft értékben.
Mindkét szolgálati egység bevonásra kerül:
az önkormányzat rendezvényeinek biztosításába
a 72 éven felüli lakosok ajándékcsomagjának kézbesítésébe
Összességében elmondható, hogy a mezei őrszolgálat és a közterület felügyelő tevékenysége, közreműködése
helyi vadásztársaságokkal, rendőrséggel, a földhivatallal, nem utolsó sorban a helyi termelőkkel eredményes és
megfelelő.
A mezei őrszolgálat működési költsége az 5 fő mezőőr személyi juttatását, a személyi juttatások utáni munkaadót
terhelő járulékokat, valamint a dologi kiadásokat foglalja magába. Ezeknek a költségeknek az alakulását az alábbi
táblázat foglalja össze:
Költség nem
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési kiadás összesen:

2017. tény

12.466
2.633
1.252
16.351

2018. előirányzat
13.812
2.468
2.276
18.556

ezer Ft
2018. I-III. n.év
10.302
1.881
469
12.652

A kifizetett működési költség alapján negyedévente kerül igénylésre a mezei őrszolgálat működéséhez kapcsolódó
állami támogatás, melynek összege 90.000 Ft/hó/fő. További bevétel a kereset-kiegészítés jogcímen igénybe vehető
állami támogatás. A bevételek alakulását a következő táblázat mutatja:
Bevétel jogcíme
Költségvetési támogatás
Kereset-kieg. állami tám.
Bevételek összesen:

2017. tény

3.780
228
4.008

2018. előirányzat
5.400
228
5.628

ezer Ft
2018. I-III. n.év
4.050
157
4.207

8.226

2018. előirányzat
8.000

2018.11.12-ig
7.410

A mezőőri járulék bevételének alakulása:
Mezőőri járulék, ezer Ft

2017. tény

A mezőőri járulék megfizetésének határideje október 31., de a befizetések még jelenleg is folyamatosan érkeznek.
A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény szerint
az önkormányzati mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a központi költségvetés által
biztosított hozzájárulásból, valamint a földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által fizetett mezőőri járulékból
kell fedezni. 2017. évben a kivetett összes mezőőri járulék összege 10.247 eFt, 2018-ban 10.103 eFt volt, tehát még
100 %-os teljesülés esetén sem nyújtanának a bevételek fedezetet a kiadásokra. Előzőkre tekintettel, valamint az
igazságosabb szabályozás érdekében a Képviselő-testület ez évben felülvizsgálta és módosította a mezőőri járulék
szabályozását. Az új szabályozás biztosítja, hogy az elkövetkezendő években a mezőőri járulék bevétele az állami
támogatással együtt fedezetet fog nyújtani a mezei őrszolgálat működési költségeire.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mezőőri és közterület felügyelői beszámolót és a
mezőőri járulék előirányzatának teljesüléséről szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. november 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2019. évi ellenőrzési terve
Tóthné Gál Julianna
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 61. §-a szerint az államháztartási kontrollok célja az
államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és
eredményes gazdálkodás biztosítása. Az államháztartás belső kontrollrendszere a költségvetési szervek belső
kontrollrendszere keretében valósul meg, beleértve a belső ellenőrzést is.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119-120. §-aiban rögzíti a helyi
önkormányzatok belső kontrollrendszerét. A 120. § a pénzügyi bizottság feladatait írja elő, míg a 119. § (3)-(4)
bekezdése szabályozza a belső kontrollrendszer működtetését. Ezen belül kerül előírásra, hogy a jegyző köteles
belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű,
gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.
A jegyző köteles gondoskodni továbbá – a belső kontrollrendszeren belül – a belsőellenőrzés működtetéséről az
államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési
standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzatnak a belsőellenőrzés keretében kell gondoskodni a felügyelt
költségvetési szervek ellenőrzéséről is. A 119. § (5) bekezdése szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves
ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31.-ig hagyja jóvá. Az éves ellenőrzési terv
elkészítésére vonatkozó szabályokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
szóló 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet 15. fejezete tartalmazza.
A belső ellenőrzés jogszabályban meghatározott célja, hogy elősegítse a közpénzekkel történő hatékony,
eredményes és szabályszerű gazdálkodást. Az önkormányzatnak, mint gazdálkodó szervnek kötelessége (és
egyben érdeke is) ellenőrzési rendszerét kialakítani, működését megszervezni és megállapításait folyamatosan
hasznosítani.
A 2019. évi belső ellenőrzési terv javaslata az előző évekhez hasonló szerkezetben készült. A kockázatelemzés
szerint az ellenőrzésre javasolt területeken indokolt a belsőellenőrzés eszközével élni, melynek javaslatai
előmozdíthatják a szabályszerűbb munkavégzést a folyamatosan változó szakmai, gazdálkodási és számviteli
szabályok között.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, javaslatával, véleményével,
észrevételével kiegészíteni, és a 2019. évi belső ellenőrzési tervre tett javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2019. évi ellenőrzési terve"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 119. § valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 31.§-a alapján 2019. évre az alábbi ellenőrzési tervet fogalmazza meg:
Az elvégzendő ellenőrzési feladatok meghatározása:
I.

A Közös Önkormányzati Hivatal működésével kapcsolatos ellenőrzések
45

Ellenőrzési feladat Ellenőrizendő Azonosított Ellenőrzés célja
Várható Ellenőrzési Ellenőrzés
időszak
kockázati
időtartama kapacitás módszere, típusa
tényezők
meghat.
A költségvetésből 2018.01.01- Nem a
Az
február
4 revizori Szabályszerűségi-,
cél jelleggel
től
pályázatban önkormányzati támogatás
nap
rendszerellenőrzés
nyújtott
2018.12.31-ig megjelölt
felhasználása
(célellenőrzés)
támogatások
célra
hatékonyan,
rendeltetés szerinti
fordították a gazdaságosan és
felhasználásának
támogatást szabályszerűen történjen
ellenőrzése
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatánál
II. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működésével kapcsolatos ellenőrzések
Ellenőrzési feladat Ellenőrizendő Azonosított
Ellenőrzés célja
Várható Ellenőrzési Ellenőrzés
időszak
kockázati
időtartama kapacitás módszere, típusa
tényezők
meghat.
A Szent Antal
2017.01.01- Túlzott mértékű A működés és
május
5 revizori Szabályszerűségi-,
Népház átfogó
től
önkormányzati gazdálkodás
nap
Pénzügyi-,
pénzügyi
2018.12.31-ig kiegészítő
áttekintése,
Rendszerellenőrzés
ellenőrzése,
támogatás,
hatékonyságának
(átfogó ellenőrzés)
vagyonnyilvántartás
finanszírozási
ellenőrzése,
gondok,
közművelődési
jogszabályok
programok
félreértelmezése, áttekintése,
be nem tartása. látogatottság
alakulása
A Határ Győző
2017.01.01- Túlzott mértékű A működés és
június
5 revizori Szabályszerűségi-,
Városi Könyvtár
től
önkormányzati gazdálkodás
nap
Pénzügyi-,
átfogó pénzügyi
2018.12.31-ig kiegészítő
áttekintése,
Rendszerellenőrzés
ellenőrzése,
támogatás,
hatékonyságának
(átfogó ellenőrzés)
vagyonnyilvántartás
finanszírozási
ellenőrzése,
gondok,
könyvtári programok
jogszabályok
áttekintése,
félreértelmezése, látogatottság
be nem tartása. alakulása
A Kállai Ferenc
2017.01.01- Túlzott mértékű A működés és
május
5 revizori Szabályszerűségi-,
Kulturális Központ től
önkormányzati gazdálkodás
nap
Pénzügyi-,
átfogó pénzügyi
2018.12.31-ig kiegészítő
áttekintése,
Rendszerellenőrzés
ellenőrzése,
támogatás,
hatékonyságának,
(átfogó ellenőrzés)
vagyonnyilvántartás
finanszírozási
szabályszerűségének
gondok,
ellenőrzése.
jogszabályok
közművelődési
félreértelmezése, programok
be nem tartása. áttekintése,
látogatottság
alakulása
A Gyomaendrődi
2017.01.01- Túlzott mértékű A működés és
július
5 revizori Szabályszerűségi-,
Család- és
től
önkormányzati gazdálkodás
nap
Pénzügyi-,
Gyermekjóléti
2018.12.31-ig kiegészítő
áttekintése,
Rendszerellenőrzés
Központ átfogó
támogatás,
hatékonyságának,
(átfogó ellenőrzés)
pénzügyi
finanszírozási
szabályszerűségének
ellenőrzése,
gondok,
ellenőrzése.
vagyonnyilvántartás
jogszabályok
feladatok áttekintése,
félreértelmezése, létszám vizsgálata
be nem tartása.
Tanácsadói
5 revizori
tevékenység és
nap
soron kívüli
ellenőrzések
III. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos ellenőrzések
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Ellenőrzési feladat Ellenőrizendő Azonosított
Ellenőrzés célja
Várható
Ellenőrzési Ellenőrzés
időszak
kockázati
időtartama kapacitás módszere, típusa
tényezők
meghat.
Gyomaendrőd2017.01.01.- Nevelési
A működés és
szeptember 5
Szabályszerűségi-,
Csárdaszállástől
szervezési
gazdálkodás
revizori
Pénzügyi-,
Hunya Kistérségi 2018.12.31-ig paraméterek be áttekintése,
nap
Rendszerellenőrzés
Óvoda átfogó
nem tartása,
hatékonyságának
(átfogó ellenőrzés)
pénzügyi
túlzott
ellenőrzése, óvodai
ellenőrzése,
pedagógus
csoportok,
vagyonnyilvántartás
létszám,
gyermeklétszám,
finanszírozási
pedagóguslétszám
gondok,
vizsgálata.
jogszabályok
félreértelmezése,
be nem tartása.
IV. Csárdaszállás Község Önkormányzata működésével kapcsolatos ellenőrzések
Ellenőrzési feladat Ellenőrizendő Azonosított
Ellenőrzés célja
Várható Ellenőrzési Ellenőrzés
időszak
kockázati
időtartama kapacitás módszere, típusa
tényezők
meghat.
A költségvetésből 2018.01.01- Nem a
Az
február
1 revizori Szabályszerűségi-,
cél jelleggel nyújtott től
pályázatban
önkormányzati támogatás
nap
rendszerellenőrzés
támogatások
2018.12.31-ig megjelölt célra felhasználása
(célellenőrzés)
rendeltetés szerinti
fordították a
hatékonyan,
felhasználásának
támogatást
gazdaságosan és
ellenőrzése
szabályszerűen történjen
Csárdaszállás
Községi
Önkormányzatnál
A 2018. évi
2018.01.01- Jogszabályok be Az önkormányzat
április
5 revizori Szabályszerűségi-,
beszámoló átfogó tól
nem tartása,
gazdálkodásának
nap
Pénzügyi-,
vizsgálata,
2018.12.31-ig félreértelmezése, áttekintése, analitika
Rendszerellenőrzés
mérlegalátámasztás
alátámasztó
főkönyv egyezőségének
(átfogó ellenőrzés)
dokumentumok biztosítása,
hiánya
dokumentáltság,
szerződések ellenőrzése
V. Hunya Község Önkormányzata működésével kapcsolatos ellenőrzések
Ellenőrzési feladat Ellenőrizendő Azonosított
Ellenőrzés célja
Várható Ellenőrzési Ellenőrzés
időszak
kockázati
időtartama kapacitás módszere, típusa
tényezők
meghat.
A költségvetésből 2018.01.01- Nem a
Az
február
1 revizori Szabályszerűségi-,
cél jelleggel nyújtott től
pályázatban
önkormányzati támogatás
nap
rendszerellenőrzés
támogatások
2018.12.31-ig megjelölt célra felhasználása
(célellenőrzés)
rendeltetés szerinti
fordították a
hatékonyan,
felhasználásának
támogatást
gazdaságosan és
ellenőrzése
szabályszerűen történjen
Hunya Község
Önkormányzatánál
A 2018. évi
2018.01.01- Jogszabályok be Az önkormányzat
április
5 revizori Szabályszerűségi-,
beszámoló átfogó 2018.12.31-ig nem tartása,
gazdálkodásának
nap
Pénzügyi-,
vizsgálata,
félreértelmezése, áttekintése, analitika
Rendszerellenőrzés
mérlegalátámasztás
alátámasztó
főkönyv egyezőségének
(átfogó ellenőrzés)
dokumentumok biztosítása,
hiánya
dokumentáltság,
szerződések ellenőrzése
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. november 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft. kérelme
Keresztesné Jáksó Éva
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!
Szabó Istvánné a Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft. képviselője azzal a kéréssel fordult
önkormányzatunkhoz, hogy a Képviselő-testület a Kft. fenntartásában lévő Bölcsőde épület pályázatának
megvalósításakor kifizetett önerő összegét a 2019. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe.
Kérelmét az alábbiakkal indokolta:
A Képviselő-testület 2009. november 6. napján bérleti szerződést kötött a Kft-vel, abból a célból, hogy a Kft.
pályázatot tudjon benyújtani bölcsőde építésére. A pályázathoz szükséges önerőt a Kft. biztosította, de a szerződés
18. pontjában a felek vállalták, hogy a szerződés megszűnésekor a bérlőt terhelő 10 %-os önerőnek megfelelően
igazolt beruházási kiadásairól külön megállapodásban elszámolnak egymással.
A pályázat megvalósításához szükséges önerő 6.987.223.-Ft volt, melynek elszámolását kéri a Kft. képviselője. A
Kft. az önerőből új bölcsődei kerítést szeretne építeni.
Szabó Istvánné kérelmében úgy nyilatkozott, hogy a szerződés lejártát követően is szeretne újabb szerződést kötni
bölcsődei tevékenység ellátására.
A bérleti szerződés 18. pontja alapján javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a bölcsőde pályázat megvalósításához
szükséges önerőt 6.987.223.-Ft összegben építse be a 2019. évi költségvetésébe. Javaslom továbbá, hogy a
Képviselő-testület a bölcsődei bérleti szerződésről az óvodai szerződések újra tárgyalásával egyidőben döntsön a
2019. márciusi ülésén.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására:
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft. kérelme "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi költségvetésében biztosítja az 5502
Gyomaendrőd, Selyem u. 101. szám alatti bölcsőde megvalósításakor a Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft-ét
terhelő 10 %-os igazolt önerő elszámolásához szükséges 6.987.223.-Ft összegű forrást, azzal, hogy 2019.
december 31. napjáig felek között megtörténik a tulajdonjog rendezése.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bölcsődei bérleti szerződésről az óvodai köznevelési
szerződések újra tárgyalásával egyidejűleg a 2019. márciusi ülésen dönt.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. november 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.
2018. háromnegyed éves gazdálkodásáról
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. elkészítette a 2018. szeptember 30-ig terjedő időszak
gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
Az 1-9 hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
A Felügyelő Bizottság az előterjesztés készítéséig még nem tárgyalta meg a beszámolót. A Felügyelő Bizottság
döntése és javaslata a Képviselő-testületi ülésre lesz mellékletként beterjesztve.
A társaság gazdálkodásának 1–9. hónap eredménye 2.956 ezer Ft.
A társaság a hulladékszállítás szolgáltatásról a számlákat csak 2018. március 31.-i teljesítési határidővel tudta
kiállítani. Ezen időszakra a lakossági kintlévőség 11,4 millió Ft, amelyből a gyomaendrődi lakosok tartozása 8.769
ezer Ft-ot tesz ki. A Dareh Bázis Zrt. a III. negyedévre kiállított 28 millió Ft összegű számlából 11 millió Ft-ot fizetett
meg.
A taggyűlés 2018. szeptember 12-én döntött az egyszerűsített végelszámolásról.
A munkavállalókkal megtörtént az elszámolás 2018. október 1. napjától a munkáltatójuk a Tappe Kft.
A társaság 2018. december 31. napjáig üzemelteti a gyepmesteri telepet, illetve a folyékony hulladékot gyűjti 4 fő
alkalmazottal.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Taggyűlésének a Gyomaközszolg
Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. 1-9. hónap gazdálkodási beszámolójának az elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. november 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2018. háromnegyed éves
gazdálkodásáról
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. elkészítette a 2018. szeptember 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló
beszámolóját. Az előterjesztés készítés időpontjáig a Felügyelő Bizottság véleménye még nem állt rendelkezésre,
amely Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre kerül.
Az 1-9. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
A társaság 1-9. hónap gazdálkodásának adózott eredménye 3.521 ezer Ft veszteség az éves tervezett 11.501 ezer
Ft veszteséggel szemben. Az 1-9. hónapban az éves tervezett bevételek 66%-ka teljesült.
A társaság eredmény tartaléka 43.171 ezer Ft. A saját tőke 192.480 ezer Ft.
A társaság kötelezettségei összesen 12.569 ezer Ft, a követelés állománya pedig 15.606 ezer Ft.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2018. 1-9.
hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. november 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2018. háromnegyed
éves gazdálkodásáról
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. elkészítette a 2018. szeptember 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló
beszámolóját. Az előterjesztés készítés időpontjáig a Felügyelő Bizottság véleménye még nem állt rendelkezésre,
amely Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre kerül.
Az 1-9. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
A társaság gazdálkodásának 1-9. hónap gazdálkodása 458 ezer Ft pozitív eredményt mutat. Az építőipari
kivitelezéseknél és a bérlakások kezelésénél veszteség mutatkozik. Ezeken a területeken az év végig bevételek
várhatók, melyek csökkentik a veszteséget.
A beszámoló táblázatba foglaltan részletezi tevékenységenként a bevételeket és kiadásokat, kiemelve az
önkormányzati támogatás mértékét. A beszámoló kitér az egyes tevékenységek negatív eredményeinek az okaira.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
2018. 1-9. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. november 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi Földkezelő Kft. gazdálkodási beszámolója 2018. október 31.
fordulónappal, valamint a 2018.11.01–től 2019.10.31-ig tartó termelési év
üzleti terve
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!
Gyomaendrődi Földkezelő Kft. elkészítette a gazdálkodási beszámolóját 2018. október 31. fordulónappal, valamint a
2018. november 1-től 2019. október 31-ig tartó termelési év üzleti tervét.
A társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a beszámolót valamint az üzleti tervet és javasolja azok elfogadását a
Taggyűlésnek.
Az előterjesztés tartalmazza azt a várható mérleget és eredmény-kimutatást is, amelyben már szerepel a 2018. évi
földalapú támogatás teljes összege is. A Kft. eredménye -841.000,- Ft. A negatív eredményt az okozza, hogy a
megítélt földalapú támogatás teljes összege (4.269.000,-Ft) még nem érkezett meg a Kft. számára. Az év végéig
várható gázolaj támogatással számolva az eredményt pozitív 2.906 ezer Ft körül alakulhat.
A termelési évben az időjárási viszonyok jelentősen befolyásolták a gazdálkodást.
A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a társaság kárenyhítési kérelemmel fordult a Magyar Államkincstárhoz.
A Békés Megyei Kormányhivatal határozatban értesítette a Kft.-t a kárbejelentés jogosságáról, illetve 50%-os
mértékű hozamcsökkenés megállapításáról. 2018. október 31-ig a Kft. viszont semmi visszajelzést nem kapott a
Kincstártól az esetleges kártérítésről.
A Kft. pályázatot nyújtott be a Vidékfejlesztési program keretében megvalósuló Széchenyi 2020 (élőhely fejlesztési
célú nem termelő beruházások) című pályázati felhívásban szereplő, tartós zöldugar, valamint méhlegelő
növénykultúra telepítésére. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás mértéke mindkét kultúra esetében 400
eurónak megfelelő forint összeg hektáronként, melyet a 3 év támogatási időszak alatt csak egyszer kerül
kifizetésre.A támogatásról döntés még nem született, de a földek művelése a pályázatnak megfelelően lett
megtervezve.
A társaságnak az Önkormányzat felé van 6 millió Ft kölcsöntartozása, amely 2018. december 30. napjáig
visszafizetésre kerül.
A Kft. felügyelő-bizottsága javasolta a Kft.Taggyűlésnek, hogy Varju Róbert ügyvezető részére a Kft. 2018. évi
eredményes gazdálkodásáért bruttó 416.185.-Ft (388.024.-Ft járulék) összegű jutalom kifizetését, valamint javasolta
2018. november 01.-től az ügyvezető megbízási díjának módosítását havi bruttó 34.682.-Ft(7.335.-Ft járulék)
megbízási díj megállapítását.
A Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2018-2019. évi üzleti terve tartalmazza a növénytermesztéssel kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat, a 2018. évi vetéstervet.
A társaság a 2018/2019 termelési év üzleti tervében 5.730.507,-Ft adózás előtti eredménnyel számol. Ezt az
eredményt növelheti a fent részletezett nyertes pályázat által befolyó támogatás összege.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Taggyűlésének a Gyomaendrődi
Földkezelő Kft. 2018. október 31. fordulónappal készített gazdálkodási beszámolójának az elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Üzleti terv elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Taggyűlésének a Gyomaendrődi
Földkezelő Kft. a 2018.11.01–től 2019.10.31-ig tartó termelési év üzleti tervének az elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Ügyvezető 2018. évi javadalmazása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Földkezelő Kft.,Taggyűlésének, hogy Varju
Róbert ügyvezető részére a Kft. 2018. évi eredményes gazdálkodásáért bruttó 416.185.-Ft (+88.024.-Ft járulék)
összegű jutalom kifizetését hagyjon jóvá.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"Ügyvezető javadalmazása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Földkezelő Kft.,Taggyűlésének, hogy Varju
Róbert ügyvezető részére a Kft. 2018. november 01-től a megbízási jogviszonyának módosításával havi bruttó
34.682.-Ft (7.335.-Ft járulék) megbízási díj kifizetését hagyjon jóvá.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. november 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2018. háromnegyed
éves gazdálkodásáról
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. elkészítette a 2018. szeptember 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról
szóló beszámolóját.
Az 1-9. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
A Felügyelő Bizottság az előterjesztés készítéséig még nem tárgyalta meg a beszámolót. A Felügyelő Bizottság
döntése és javaslata a Képviselő-testületi ülésre lesz mellékletként beterjesztve.
A társaság gazdálkodásának 1–9. hónap adózás előtti eredménye -3.426 ezer Ft.
A beszámoló megállapítja, hogy a veszteség elsősorban a gyógyászati bevétel jelentős visszaesésével és a júniusi
esős időszakból adódó kieső jegyár bevétellel magyarázható. Az üzleti tervben meghatározott 5 %-os árbevétel
növekedést nem sikerült elérni. A társaság jelzi, hogy az év utolsó két hónapjában a kötelező béremeléssel járó
költségeket sem fogja tudni előteremteni a Kft.
A belépőjegy értékesítés, mind a gyógyászati árbevétel elmaradt a tervezettől. Legjelentősebb csökkenés a
gyógyászati területen jelentkezett. Az OEP támogatás a korábbi évhez képest 20 %-kal csökkent.
A bér- és járulékköltség összességében 11,97 %-kal nőtt, melyet teljes egészében a kötelező béremelés okozott.
A költségek racionalizálása érdekében a társaság vezetése intézkedéseket hozott, amelyre a beszámoló részletesen
kitér.
A társaság az önkormányzat által 2018-ban biztosított 17 millió forint összegű működési támogatást felhasználta.
Az önkormányzattal kötött külön megállapodástól eltérően a Kft. a 15 millió forintos kölcsön tartozásból 3 millió
forintot a tavalyi évben elutalt az önkormányzat számára, az idei évben viszont nem tudja vállalni a
megállapodásban foglalt kötelezettségeit.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
2018. 1–9. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ NONPROFIT KFT.

BESZÁMOLÓ

a társaság 2018. január 1-től szeptember 30-ig terjedő
időszak gazdasági tevékenységéről

Gyomaendrőd, 2018. november 13.
Készítette: Gera Krisztián, ügyvezető

Vezetői összefoglaló

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2018. szeptember 30-ig vizsgált működése – az elmúlt
három évtől eltérően – nem a várakozásoknak megfelelően alakult.
2017. hasonló időszakához viszonyítva az értékesítés nettó árbevétele 1,63 %-kal csökkent (94,7
millió forintról 93,2 millió forintra). Emellett a kötelező béremelés jelentős terhet rótt a Kft-re (51,8
millió forintról 58 millió forintra nőtt).
A Kft. vezetése a korábbi évek felelősségteljes gazdálkodását folytatva sem tudta elérni a 2018. évi
üzleti tervben tervezett eredményt, mely elsősorban a gyógyászati bevétel jelentős visszaesésével és
a júniusi esős időszakból adódó kieső jegyár bevétellel magyarázható. Az üzleti tervben
meghatározott 5 %-os árbevétel növekedést nem sikerült elérni, így az év utolsó két hónapjában a
kötelező béremeléssel járó költségeket sem fogja tudni előteremteni a Kft.
Itt fontos előrevetíteni, hogy a 2018. évi kötelező béremelés további jelentős költségnövekedéssel
fog járni, melyet a fürdő vagy árbevétel növekedéssel (további jegyár és bérleti díj emelésével), vagy
jelentősebb önkormányzati támogatással tud fedezni.

Bevétel:
Területenként vizsgálva a bevételi adatokat megállapítható, hogy mind a belépőjegy értékesítés,
mind a gyógyászati árbevétel elmaradt a tervezettől. Legjelentősebb csökkenés a gyógyászati
területen jelentkezett. Az OEP támogatás a korábbi évhez képest 20 %-kal csökkent. A fürdő eddigi
gazdálkodását az is nagymértékben meghatározta, hogy amíg az első öt hónapban jelentősnek
mondható árbevétel növekedést sikerült elérni a fürdőszolgáltatásban, addig a júniusi hektikus
időjárás eredményeként közel 2,5 Mft-tal kevesebb bevételt realizált a fürdő a 2017. év júniusához
képest.
A fürdő üzemeltetésében jelentős problémát jelent (mely országos probléma is), hogy amíg a
gyógyászati dolgozók bér- és járulékköltsége jelentős mértékben nőtt, addig az OEP által
finanszírozott kezelések térítési díjai nem változtak.
A kemping vizesblokkjának tavalyi fejlesztését követően az idei évben a mosogató rész részbeni
felújítása, és a férfi-női zuhanyzó világítása került fejlesztésre, valamint az áramhálózaton is
fejlesztettünk, melynek hatására az idei évben 44,9 %-kal sikerült növelni a fürdő szállás árbevételét
(9,3 millió forintról 6,4 millió forintra). Ehhez a jelentős növekedéshez mintegy 1,6 millió forinttal
járult hozzá a Hősök úti közösségi szálláshely üzemeltetése, melyet idén vett a Kft. az
önkormányzattól.
A fürdő területén lévő szolgáltatók bérleti díjai a 2017. évihez hasonlóan alakultak, tekintve, hogy a
Kft. Felügyelő Bizottságának döntése értelmében az idei évben nem emelt bérleti díjat a Kft.

Költség:
A bér- és járulékköltség összességében 11,97 %-kal nőtt. Mindezt teljes egészében a kötelező
béremelés okozta. A racionális munkaerő-gazdálkodás érdekében a Kft. vezetése mindent megtett,
hogy a lehető legtöbb támogatást vegye igénybe, így a 2016. évi 378 ezer forinthoz és a 2017. évi
3447 ezer forinthoz képest az idei évben 5087 ezer forint támogatási összegre sikerült szert tenni.
Ugyanakkor itt fontos megjegyezni, hogy a fluktuáció elkerülése érdekében a munkájukat jól végző
dolgozóktól a Kft. nem kíván megválni, ami viszont azzal jár, hogy a jövőben a foglalkoztatási
támogatás nagy valószínűséggel csökkeni fog.
A rezsiköltségek a korábbi évek takarékos gazdálkodását követően az idei évben mintegy 3,2 millió
forinttal növekedtek. Ez egyrészt műszaki okokra, másrészt áremelésre vezethetők vissza. A költségek
racionalizálása érdekében a Kft. vezetése összeállított egy műszaki állapotfelmérést, melyet a
tulajdonos önkormányzat felé írásban el is juttatott.
A takarító és tisztítószereknél további csökkentést nem sikerült elérni, ugyanakkor az
iszapkompressz, mint új gyógyászati szolgáltatás közel 400 ezer forint költségnövekedéssel járt, mivel
a hozzá szükséges iszapcsíkok, illetve kellékek beszerzésre kerültek.
A fürdő az önkormányzat által 2018-ban biztosított 17 millió forint összegű működési támogatást
felhasználta, az év hátralévő időszakának zavartalan működéséhez a Kft. vezetése kérelemmel fordult
az önkormányzathoz.
Az önkormányzattal kötött külön megállapodástól eltérően a Kft. a 15 millió forintos kölcsön
tartozásból 3 millió forintot a tavalyi évben elutalt az önkormányzat számára, az idei évben viszont
nem tudja vállalni a megállapodásban foglalt kötelezettségeit, melyet a Kft. vezetősége írásban
szintén jelzett a képviselőtestület számára.
Összegzés:
2015. óta minden évben sikerült a terveket felülmúlni, és a tavalyi évben a kb. 10 millió forintos
bérköltség-növekedést is sikerült kitermelni. Az idei év minden magyarországi fürdő számára jelentős
kihívást jelentett. A növekvő bérek a jövőben további költségnövekedéssel járnak, melynek
kigazdálkodása fejlesztések nélkül csak költségcsökkentéssel, áremeléssel vagy plusz önkormányzati
forrással fedhetők le.
A bevételek növelése érdekében plusz szolgáltatás került bevezetésre a fürdő gyógyászati részén,
melynek OEP támogatására megkötöttük a szerződést, így 2018. október 16-tól iszappakolás is
elérhető a Liget Fürdő gyógyászati részlegén.
A fürdő vezetése a költségek racionalizálása érdekében intézkedéseket is hozott, ezek közül a
legjelentősebb változás, hogy a kertészeti munkálatokat a jövőben külső vállalkozó bevonásával
kívánjuk ellátni, és a nyugdíjas korú dolgozókat 4 órában foglalkoztatja a jövőben a fürdő. Ez éves
szinten mintegy 2 millió forint megtakarítást eredményez úgy, hogy ez várhatóan nem fog a minőség
rovására menni.
A Liget Fürdő vezetése összeállított egy a fürdőszolgáltatások biztosításához szükséges műszaki
áttekintést, melyet továbbított a képviselőtestület felé.

Statisztikai számjel

13087085-9604-572-04
Cégjegyzék szám

04-09-005983

Vállalkozás megnevezése

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft
Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.sz.

Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEG

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd, 2018. október 24.

Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)
P.H.

Statisztikai számjel
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13087085-9604-572-04
Cégjegyzék szám

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

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2018.09.30.
Eszközök (aktívák)
adatok ezer forintban
Sorszám
a
01.

Megnevezés

Előző év

b

c

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

02.

I. Immateriális javak

03.

ebből: az értékhelyesbítés

04.

II. Tárgyi eszközök

05.

ebből: az értékhelyesbítés

06.
07.
08.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

Előző év
módosítása
d

Tárgyév
e

66 374

66 386

0

0

66 374

66 386

5 421

5 421

0

0

19 045

19 193

459

267

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

09.

I. Készletek

10.

II. Követelések

5 255

3 220

11.

III. Értékpapírok

0

0

12.

IV. Pénzeszközök

13 331

15 706

13.

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

14.

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

85 419

85 579

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

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel
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13087085-9604-572-04
Cégjegyzék szám

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

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2018.09.30.
Források (passzívák)
adatok ezer forintban
Sorszám
a
15.

Megnevezés

Előző év

b

c

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

16.

I. Jegyzett tőke

17.

ebből: visszavásárolt tul. részesedés névértéken

18.

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

19.

III.Tőketartalék

20.

IV. Eredménytartalék

21.

V. Lekötött tartalék

22.

VI. Értékelési tartalék

23.

VII. ADÓZOTT EREDMÉNY

24.

E. CÉLTARTALÉK

25.

F. KÖTELEZETTSÉGEK

Előző év
módosítása
d

Tárgyév
e

26 939

18 090

3 200

3 200

29 295

29 295

-22 899

-16 400

5 421

5 421

11 922

-3 426

0

0

32 983

42 485

26.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

27.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

28.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

32 983

42 485

29.

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

25 497

25 004

30.

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

85 419

85 579

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

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel

13087085-9604-572-04
Cégjegyzék szám

04-09-005983

Vállalkozás megnevezése

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft
Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.sz.

Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNY-KIMUTATÁS

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd, 2018. október 24.

Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)
P.H.

Statisztikai számjel

2/2

13087085-9604-572-04
Cégjegyzék szám

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

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS "A" változat
(összköltség eljárással)
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2018.09.30.
adatok ezer forintban
Sorszám
a

Megnevezés

Előző év

b

c

01.

I. Értékesítés nettó árbevétele

02.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

03.

III. Egyéb bevételek

04.

Előző év
módosítása
d

Tárgyév
e

94 785

93 167

0

0

32 919

29 996

ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.

05.

IV. Anyagjellegű ráfordítások

53 859

59 296

06.

V. Személyi jellegű ráfordítások

51 787

57 991

07.

VI. Értékcsökkenési leírás

2 389

2 387

08.

VII. Egyéb ráfordítások

6 851

6 910

12 818

-3 421

8

1

44

6

-36

-5

12 782

-3 426

09.

ebből: értékvesztés, terven felüli écs.

10.

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

11.

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

12.

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

13.

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)

14.

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (10+13)

15.

XII. Adófizetési kötelezettség

16.

F. ADÓZOTT EREDMÉNY (14-15)

860
11 922

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

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

-3 426

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
Bevételek, költségek összehasonlítása (2016. - 2018. III. negyedév)
2
0 2016.09.30.-ig
1 TÉNY (ezer Ft)

2017. 09.30.-ig 2018.09.30
TÉNY (ezer Ft) TÉNY ( Ezer Ft)

Bevételek
belépőjegy+ rendezvény
gyógyászat
szállás
bérleti díj+ közüzemi díj
top bevétel
hirdetés, reklám
egyéb ért
ért.nettó árbev. Össz.
egyéb bevételek
támogatás P.H
1 éven belüli
Ügyvezetői prémium
káreseménnyel kapcs. Bev.
Önkormányzattól kapott beruh tám
bérleti díj
fejlesztésre kapott támogatás, juttatás( tervezői díj)
Fejleszt.támogatás elhatárolt összege
támogatás munmkaügyi
Egyéb bevételek
-rendkívüli bevétel
összesen
Bevételek összesen

49 264
22 365
6 219
3 459

58025
26363
6426
3891

95
81 402
34 237
33 389
19 978

6
94 711
31 618
27 858
14000
447

13 411
585
378
470
2
34 824
116 226

13411
2531
3447
313
7
34 156
128 867

55668
21085
9311
3769
3053
281
93 167
36 093
31 006
17000
921
595
13411 *

5087
369
37 383
130 550

Költségek
víz,gáz,villany
víz
áram
gáz
fenntartási, alkatrész, üzemanyag
egyéb anyag költség
irodaszer, nyomtatvány.
karszalag,tisztítószer, kézt, wc pap
catering…spray park ktg
Munka és védőruha
Top pályázatos ajándék
Egyéb(1 éven beül elh.)
bérleti díj
hirdetési díj
egyéb igénybevett szolg.
könyvelő, könyvvizsg
reumatológus, gyógytornász
labor
szennyvíz
Telefon, posta
Egyéb(javítás,utazás, ügyvéd, oktatás stb.)
egyéb szolg.(biztosítás,előadóműv, számtech. Sz.bank ktg,tagdíj)
bérköltség+járulék
écs
össz költség
Ráfordítások
EREDMÉNY

9 218
1278
5410
2530
2033
5175
199
4567
7
60

9 002
1138
5062
2802
1393
5377
216
4392

342
11415
2624
20540
1360
4226
1139
3112
705
5634
4364
44578
2637
98 220
6317
11 689

572
13587
4423
19673
1440
4618
1196
2723
681
4804
4211
51786
2389
107 630
7225
14 012

197

12 248
2093
6492
3663
2233
6447
180
5153
73
84
580
377
11983
4169
21752
1600
4737
1330
2965
736
4523
5861
57991
2387
119 210
7380
3 960

* Az önkormányzat felé fizetendő bérleti díj második részlete 2018. októberben érkezett a fürdő számlájára, így a mérlegben és
főkönyvi kivonatban nem szerepel, ellenben az összehasonlító táblázatba beillesztésre került.

15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. november 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. kérelme
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!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2018. október 24-én kérelemmel fordult Gyomaendrőd Város Képviselőtestületéhez. A benyújtott kérelem és a Fürdő műszaki állapotát áttekintő dokumentum az előterjesztés mellékletét
képezi.
Az elmúlt évek kötelező minimálbér és bérminimum emelése jelentős anyagi terhet rótt mind az önkormányzatokra
és költségvetési szerveire, mint a gazdasági társaságainkra. Az önkormányzat ezen többletköltségek
finanszírozására nem részesült olyan mértékű állami támogatásban, mely biztosítani tudta volna a megnövekedett
költségek forrását.
A 2018. évi költségvetés összeállításánál gazdasági társaságaink azt a feladatot kapták, hogy törekedjenek olyan
intézkedéseket hozni, melyek révén biztosítani tudják a megnövekedett költségek finanszírozását. A Liget Fürdő Kft.
-nek a múlt évben sikerült olyan konstrukciót kidolgozni és bevezetni, mely a gyógyászati árbevételt emelte, a
költségeket csökkentette, így a növekvő bérköltség finanszírozása biztosított volt. Ebben az évben viszont már a
béremelések kitermelését nem tudta a Kft. megoldani. A betervezett 120 millió Ft értékesítésből származó éves
árbevétel nem fog realizálódni, nagyságrendileg 10 millió Ft összegű bevételkiesés várható. A Fürdő ügyvezetőjének
kalkulációja alapján ez év novemberében és decemberében 13-14 millió Ft bevétele várható a Kft-nek, mellyel
szemben prognosztizált kiadás összege 24-25 millió Ft.
A Liget Fürdő Kft. ügyvezető igazgatója kéri a Képviselő-testületet, hogy a novemberi és decemberi bérek és
járulékok finanszírozásához szíveskedjen a Kft. részére 10 millió Ft összegű többlet működési támogatást
biztosítani.
A Liget Fürdő Kft. múlt évben vállalta, hogy az Önkormányzat felé fennálló 15 millió Ft összegű, 2013. évben
keletkezett tartozását 5 év alatt rendezi. 2017. évben a kölcsönszerződésnek megfelelően megtörtént a vállalt 3
millió Ft visszafizetése, ugyanakkor ebben az évben a részletfizetés forrása nem áll a Kft. rendelkezésére. Kéri az
ügyvezető, hogy 2018. évben a törlesztéstől tekintsen el a Képviselő-testület és az utolsó részlet esedékességét
2022. november 30-ára módosítsa.
A Liget Fürdő Kft. vezetése felmérte a Fürdő műszaki állapotát, költségesítette azon feladatokat, melyek a Fürdő
zavartalan működésének biztosításához szükségesek és amelyek ütemezett végrehajtása elengedhetetlen a jó
minőségű szolgáltatás garantálásához.
Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a Fürdő kérelmét javasoljuk, hogy a 10 millió Ft összegű többlet
működési támogatást a 2018. évi költségvetési rendelet működési céltartaléka között rendkívüli feladatokra
elkülönített keret terhére biztosítsa, továbbá a 15 millió Ft összegű kölcsön 2018. évi törlesztésétől tekintsen el, a
kölcsön utolsó részletének esedékességét 2022. november 30-ában határozza meg. A működési támogatás
lehívása a bérkifizetések időpontjához igazodva történhet, megfelelő dokumentumokkal (számlamásolat, bér- és
járulékfizetés dokumentumai, rendelkezésre álló forrás igazolását szolgáló bankszámlakivonat stb.) alátámasztva.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"A Liget Fürdő Kft. részére 10 millió Ft összegű többlet működési támogatás biztosítása "
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. részére 10
millió Ft összegű többlet működési támogatást biztosít a 2018. évi költségvetési rendelet működési céltartaléka
között rendkívüli feladatokra elkülönített keret terhére. A működési támogatás lehívása a 2018. novemberi és
decemberi bérkifizetések időpontjához igazodva történhet, megfelelő dokumentumokkal (számlamásolat, bér- és
járulékfizetés dokumentumai, rendelkezésre álló forrás igazolását szolgáló bankszámla-kivonat stb.) alátámasztva.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"A Liget Fürdő Kft. és az Önkormányzat közötti kölcsönszerződés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. és
Gyomaendrőd Város Önkormányzata között a 211/2017. (IV. 27.) Gye. Kt. határozat alapján kötött
kölcsönszerződést oly módon módosítja, hogy a 2018. november 30-án esedékes 3 millió Ft összegű törlesztéstől
eltekint és az utolsó részlet esedékességét 2022. november 30-ára módosítja. Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére és
dokumentumok aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"A Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő és Kemping műszaki állapotának áttekintése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
vezetése által összeállított, a Liget Fürdő jelenlegi műszaki állapotát bemutató dokumentumot.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. november 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Regionális Hulladékkezelő Kft. 2018. háromnegyed éves
gazdálkodásáról
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Regionális Hulladékkezelő Kft. tájékoztatást adott a 2018. szeptember 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról.
A Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlése 2018. október 30-án tárgyalta és tudomásul vette a I-III. negyedév
gazdálkodásról szóló beszámolót.
Az 1-9. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Az 1-9. hónapra tervezett 0,4 millió forintos eredménnyel szemben 0,7 millió forint veszteség keletkezett.
A bevételek 11,6 millió forinttal haladták meg tervezettet. Ebből 1 millió forintot tett ki az hulladékártalmatlanítás
bevétele.
Az összes költség és ráfordítás 12,8 millió forinttal haladta meg a tervezettet, amely elsősorban a személyi jellegű
ráfordítások és javítási költségek növekedése miatt keletkezett.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és beszámoló tudomásul vételét.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló tudomásul vétele"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi a Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlésnek a társaság
2018. 1-9. hónap gazdálkodási beszámolójáról szóló döntését.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. november 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Helyiségbérleti díjak és egyéb területek bérleti díjainak módosítása
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
Az önkormányzat tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek és területek bérleti díjai évente felülvizsgálatra
kerülnek.
I. Szerződés módosítás KSH által közölt fogyasztó árindex alapján.
A Vállalkozók Házában helyiséget bérlő Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesületével,
valamint az Önkormányzati Közös Hivatalban ügyfélszolgálati irodát működtető E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft-vel
kötött bérleti szerződésekben a bérleti díj módosítása a tárgyévet megelőző KSH által közölt fogyasztó árindex
mértékéhez van kötve. A módosítás esedékessége: tárgyév január 1. Ezen szerződések esetében a KSH által közölt
fogyasztó árindex elérhetőségét követően, annak mértékével növelt bérleti díj kerül számlázásra.
A UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. által Fő út 173-179. szám alatt lévő erősáramú helyiség használatra
kötött szerződés szerint a felek évente felülvizsgálják a bérleti díj mértékét. A bérleti díj azonban a KSH által közölt
fogyasztó árindex változás mértékével arányosan módosítható. Az eddigiek során a bérlő elfogadta a bérleti díj KSH
által közölt fogyasztó árindex változás mértékével történő emelését.
II. Szerződés módosítás a következő költségvetési évre tervezett kormány által közölt éves fogyasztói árindex
alapján.
A szerződések másik típusánál a bérleti, valamint használati díjak emelésének a mértéke a következő költségvetési
évre tervezett kormány által közölt „éves fogyasztói árindex figyelembevételével kerül megállapításra.” A
felülvizsgálat esedékessége 2018. november 30. Ezen jogviszonyok estében a bérleti, illetve a használati díj
módosítása a tárgyévre előre történik a felek közös megegyezése alapján.
A kormány által a költségvetési törvénytervezetben közölt 2019. évre várható infláció (fogyasztói árindex) 2,7 %.
A 2019. évre javasolt nettó bérleti díjak 2,7 %-kal kerekítetten kerültek emelésre.
Megnevezés, bérlő
Szabadság tér 12,58 m2
Buszállomás-trafik, Bak János
Erzsébet – liget, 1298 hrsz., 293 m2
Kiss Sándor
Fő út 173-179., irodahelyiség
22,24 m2
Vaszkó Sándorné
B-4. kat. termálkút (Áchim utca)
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.

Bérleti szerződés
lejárta
Határozatlan idejű
szerződés
Az épület fennállásáig
tartó
Földhasználati jog
Határozatlan időre
Határozatlan időre

Nettó bérleti díj
Javasolt nettó bérleti
2018. évben
díj 2019. évre
5.800,- Ft/hó
5.960,- Ft/hó
676.000,- Ft/év

694.000,- Ft/év

10.800,- Ft/hó

11.100,- Ft/hó

522.000,- Ft/év

536.000,- Ft/év

A Markt-Plus Kft. által bérelt gyomai és endrődi piacok, valamint az endrődi vásártér bérleti díját 2019. évre nettó
219.800,- Ft/hó+ÁFA összegben javasoljuk meghatározni.
A gyomai piackorszerűsítés (TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00005) kapcsán egyeztetés történt a bérlővel (Markt-Plus
Kft.). A projekt megvalósítása során az építési munkák által elfoglalt terület miatt átmenetileg csökken a bérlő
bevétele. Az egyeztetés alapján javasoljuk, hogy a bérlő az építési munkák időtartama alatt a megállapított bérleti díj
50 %-kát fizesse meg.
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A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. által használt 1090, 1293/5, 1295/2 és 1298 hrsz.-ú önkormányzati
ingatlanok bérleti díját 2019. évre nettó 11.171.000,- Ft/év+ÁFA összegben javasoljuk meghatározni. A szezonális
forgalomra való tekintettel kettő részletben, 40 – 60 % megosztásban tárgy év május 31-ig, illetve szeptember 30-ig
javasoljuk a bérleti díj megfizetését.
A HOT DRINK KFT., mint bérlő a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal földszintjén üzemeltetett italautomatát 2018. október 29. napjával elszállította. A bérleti megszüntetése folyamatban van.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Bérleti díjak módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő bérbe adott
területek és helyiségek bérleti díjait, 2,7 %-kal módosítja az alábbiak szerint.
Bérlemény és a bérlő megnevezése
Szabadság tér, Buszállomás-trafik, Bak János
Vaszkó Sándorné, Fő út 173-179. irodahelyiségek
B-4. kat. termálkút (Áchim utca),
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
Erzsébet liget 1298 hrsz., 293 m2, Kis Sándor

Bérleti díj
5.960,- Ft/hó + Áfa
11.100,- Ft/hó + Áfa
522.000,- Ft/év + Áfa
694.000,- Ft/év + Áfa

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. által
használt 1090, 1293/5, 1295/2 és 1298 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanok 2018. évi bérleti díját nettó 11.171.000,Ft/év+Áfa összegben határozza meg. A szezonális forgalom figyelembevétele alapján 2019. május 31- ig
4.468.000,- Ft+Áfa, 2019. szeptember 30-ig, pedig 6.703.000,- Ft+Áfa bérleti díjat köteles megfizetni a társaság az
Önkormányzat számára.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Markt-Plus Kft. által bérelt gyomai és endrődi piacok,
valamint az endrődi vásártér bérleti díját 2019. évre nettó 219.800,- Ft/hó+ÁFA összegben határozza meg. A gyomai
piackorszerűsítés (TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00005) projekt megvalósítása miatt a bérlőnek az építési munkák
időtartama alatt a bérleti díj 50 %-kát kell megfizetni.
A bérleti díjak felülvizsgálata 2019. november 30.-val válik esedékessé.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a
szükséges jognyilatkozatok megtételére és aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. november 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Hulladékgazdálkodási eszközök bérbeadása
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása által megvalósított KEOP 1.1.1/2F és KEOP 1.1.1/C/13 pályázatok
során beszerzett eszközök, felépítmények, gépek berendezések üzemeltetését 2018. január óta a Gyomaközszolg
Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft végzi, melyért 4.404.000 Ft/ év összeget fizet. Erről a Képviselő-testület
2017. decemberében tájékoztatást kapott.
A hulladékgazdálkosi szektor átrendeződése miatt a Kft. 2018. október 1-től hulladékszállítási tevékenységet már
nem végez és 2019. január 1-től megindul a cég jogutód nélküli felszámolása. A Kft. által végzett
hulladékgazdálkodási tevékenységet a TAPPE Kft vette át, de ez az átszerveződés nem érintette a KEOP 1.1.1/2F
és KEOP 1.1.1/C/13 pályázatok során beszerzett eszközök üzemeltetését. Mivel a két pályázat fenntartási
időszakában a pályázat során beszerzett eszközöket hulladékgazdálkodási célokra kell használni és a
hasznosításnak árbevételt kell eredményeznie (az Áfa visszaigénylő státusz miatt), ezért az eszközök
üzemeltetésével kapcsolatban a Társulás megkezdte a tárgyalásokat a DAREH BÁZIS Zrt-vel aki jelezte, hogy az
eszközök üzemeltetését bérleti díj fizetése mellett vállalja. a pályázatban foglaltak szerint a Társulás kötelessége,
mely magába foglalja az ezzel járó költségek viselését is.
A 2018. október 24-én tartott Társulási ülésen a Társulási Tanács tárgyalta és elfogadta az eszközök bérletére
vonatkozó szerződést. A szerződés tervezetet a DAREH Bázis Zrt. igazgatósága november 6-án tartott ülésén
megtárgyalta és némi módosítással az 5/2018. (IX.06.) IG. sz. határozatával elfogadta. (csatolt mellékletek szerint.)
A szerződést tárgyát képező eszközök:
Edény megnevezése a hulladék típusa szerint
Gyűjtőedényzet vegyes gyűjtésre 120 literes
Konténer szimmetrikus, nyitott 5 m3
Konténer hátsóemelős
3 m3
Bio kuka 240 literes
Hulladékgyűjtő konténer
1100 literes
Hulladékgyűjtő konténer a gyűjtőszigetekre 1100 liter
Házi komposztáló 600 liter
Háztartási komposztáló
400 liter
Háztartási komposztáló
1000 liter
Gépjármű / Gép megnevezése
Szállítójármű (7t)
NKA-091
Felépítmény: kétkaros konténer emelő
Típusa: HyvaLift NG2008TA
Széraszám: 27407605
Felépítmény: kétkaros konténer emelő
Típusa: HyvaLift NG2008TA
Szériaszám: 27407605
4x2 hajtás képletű szállítójármű 3,5 t
NJB-363
Felépítmény: - Amco Veba 103 2S önrakodó daru
szám: A36182
Felépítmény: - Amco Veba 103 2S önrakodó daru
60

Edény mennyisége (db)
5246
10
10
986
50
20
800
80
20
Gépjármű / Gép alaptípusa
IVECO EuroCargo 140E

Nissan Cabstar NT400

szám: A36182
Mivel a beszerzett eszközök jelenleg a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás tulajdonát képezi, ezért a bérleti
szerződés is a Társulás és a Zrt. között jön létre, ennek ellenére a Társulás Elnöke kérte a tagönkormányzatokat,
hogy véleményezzék a Megállapodásokat.
A bérleti szerződés megkötésével egy időben a 2018. januárban a Társulás és a Gyomaközszolg Kft között létrejött
szerződés is módosításra kerül és kiemelésre kerülnek belőle azok az elemek, melyet a DAREH Bázis Zrt. fog
üzemeltetni.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Szerződés megismerése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás és a DAREH Bázis
Zrt. között megkötendő, „Települési szilád hulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi
Kistérségben” című KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005. kódszámú és a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043. kódszámú
pályázatok megvalósítása során a Gyomaendrődi projektrészben beszerzett eszközök bérletére és üzemeltetésére
vonatkozó szerződés megismeréséről döntsön.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Határozatlan időtartamú bérleti szerződés
mely létrejött egyrészről Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása (székhelye: 5540
Szarvas, Kossuth u. 19., képviseli: Brlás János Társulási Tanács elnöke, adószám: 155830822-04, törzsszám: 583-088., bankszámlaszám: 10402142-21423499-00000000, számlavezető
pénzintézet: Kereskedelmi és Hitelbank ZRt) – szarvasi kistérséghez tartozó települési
önkormányzatok többcélú társulása – továbbiakban: Bérbeadó,
másrészről a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (Székhely: 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192. hrsz. képviseli: Gyucha
Mariann cégvezető, adószám: 25448717-2-04, cégjegyzékszám: 04-10-001626, KSH
azonosító: 25448717-3811-573-04, bankszámlaszám: 11733003-20131801-00000000,
számlavezető pénzintézet: OTP Bank NyRt., - továbbiakban: Bérlő között (a továbbiakban
együttesen: Szerződő Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. Előzmények
1. Szerződő felek rögzítik, hogy a Többcélú Társulás 2011. évben pályázatot nyert
„Települési szilád hulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi
Kistérségben” címmel, amelynek kódszáma: KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005.
(továbbiakban: 2F.), 2013. évben további pályázatot nyert „Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése”
címmel a Körös-szögi Kistérség hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztése
céljából, amelynek kódszáma: KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043. (továbbiakban:
C/13.).
2. A 2012. évi CLXXXV. törvény 37/B. §. rendelkezése értelmében „A települési
önkormányzat és az önkormányzatok társulása a tulajdonukban álló
hulladékgazdálkodási létesítményeket, eszközöket, vagyonelemeket – ha nem adják át
a Koordináló szervnek vagyonkezelésre – a nemzeti vagyonról szóló törvény
előírásainak megfelelően kötelesek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához
biztosítani, e körben az adott önkormányzattal, önkormányzati társulással
közszolgáltatási szerződéssel rendelkező közszolgáltatónak üzemeltetésre átadni.”

II. Szerződés célja, tárgya
1. Jelen bérleti szerződés célja, hogy a I/2. pontban részletezett törvényi szabályozásnak
eleget téve Bérbeadótól az 1. számú mellékletben található gépeket és eszközöket a
Bérlő bérleti díj ellenében üzemeltesse.
2. Szerződő felek jelen szerződéssel meghatározzák és elfogadják, hogy a Bérbeadó
átadja jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletében található, saját tulajdonában álló
gépeket és eszközöket Bérlő számára, melyet az I/2. pontban foglaltak biztosítására,
az ott meghatározottak teljesítésére Szerződő felek alkalmasnak tekintenek.
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3. Szerződő felek jelen szerződéssel meghatározzák és elfogadják, hogy a Bérbeadó
átadja az NJB-363 forgalmi rendszámú (Alvázszám: VWASVTF24F5179987,
Motorszám: YD25928072B, Jármű gyártmánya, típusa: NISSAN F241-SIEX)
gépjárművet valamint az NKA-091 forgalmi rendszámú (Alvázszám:
ZCFA61JG502647429, Motorszám: F4AFE611AC1376921, Jármű gyártmánya,
típusa: IVECO IG140E2CA-ETC) gépjárművet, melyekre külön üzembentartói jog
átruházási szerződések kerülnek megkötésre jelen bérleti szerződés minden érintett fél
általi aláírását követően.

III. Szerződési feltételek
1. A Bérbeadó az I/1. pontban megjelölt pályázatok útján beszerzett, jelen bérleti
szerződés 1. számú mellékletében részletezett vagyonát, ill. pályázatokkal
megvalósított beruházásait teljes körű üzemeltetésre bérbe adja a Bérlő részére. A
Bérlő ezen vagyontárgyakat üzemelésre bérbe veszi a Bérbeadótól. Jelen szerződés az
1. számú melléklete nélkül érvénytelen.
2. A Bérlő kijelenti, hogy az I/1. pontban megjelölt 2F. és C/13. megjelölésű
pályázatokban írt feltételeket megismerte, egyidejűleg kötelezettséget vállal a
pályázati feltételek, ill. indikátorok teljesítésére. A Bérlő kötelezettséget vállal arra,
hogy a pályázati célok megvalósításában, az eszközök működtetésében, valamint a
monitoring jelentéshez szükséges adatszolgáltatást határidőre teljesíti, valamint a
pályázatokkal kapcsolatos adatszolgáltatás előkészítésében a Bérbeadóval
együttműködik.
3. A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződést 2018. október 01. napjától
kezdődő határozatlan időtartamra kötik meg. A szerződést a felek kizárólag írásban
közös megegyezéssel megszüntethetik, ill. bármikor módosíthatják.
4. A szerződő felek a bérleti díj összegét 160.467 Ft + ÁFA/hónap azaz 1.925.601
Ft+Áfa/év összegben határozzák meg. A bérleti díj nettó összegére a hatályos ÁFA
törvényben a bérletre meghatározott mindenkori ÁFA összegét kell felszámítani. A
bérleti díjról a Bérbeadó számlát készít. A bérleti díj fizetési határidejét a felek 30
(harminc) napban állapítják meg. A bérleti díj összegét minden év március 31. napjáig
a Szerződő felek felülvizsgálják.
5. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. számú mellékletben részletesen
feltüntetett vagyont a szerződés időtartama alatt működteti. Ezzel együtt viseli a
működtetéssel felmerülő többletköltségeket, így különösen az eszközök fenntartásával
és üzemeltetésével, biztosításával felmerülő többletköltségeket, hatósági előírások
betartásából eredő többletköltségeket, továbbá a vagyontárgyak működtetésével
szükségessé váló létszámbővítés többletköltségét.
6. Abban az esetben, ha a szerződés időtartama alatt bármely vagyontárgyban kár
keletkezik oly módon, hogy az nem tartozik a garanciális hibák és javítás körébe, a
Bérlő a károsodott részek eredetivel mindenben megegyező tulajdonságú cseréjére,
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illetve 100%-os működési képességet biztosító helyreállítására köteles a szokásos ipari
gyakorlatnak megfelelő határidőig. Megsemmisülés esetén Bérlő köteles a
vagyontárgy pótlására.

IV. Záró rendelkezések – nyilatkozatok
1. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy az eszközöket a I/2. pontban meghatározott
közszolgáltatói tevékenysége ellátásához használja.
2. Jelen bérleti szerződés csak abban az esetben lép életbe, ha azt az I/1. pontban
részletezett pályázat szerinti település Önkormányzatának Képviselő-testülete is
jóváhagyja.
3. A szerződő felek kölcsönösen felelősséget vállalnak az általa szolgáltatott adatok
pontosságáért, hitelességéért, az általuk kiállított dokumentumok, vezetett
nyilvántartások adatainak jogszerűségéért.
4. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés teljesítése során
tudomásukra jutott információkat, adatokat üzleti titokként kötelesek kezelni. Ennek
megsértéséből adódóan a feleket kártérítési – súlyosabb esetben büntetőjogi –
felelősség terheli.
5. A szerződő felek a jelen szerződés teljesítésében egymással kötelesek együttműködni,
a szerződésszerű teljesítés érdekében minden szükséges információt egymásnak
haladéktalanul szolgáltatni.
6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk-ról szóló 2013. évi V.
törvény, illetve az I/1. pontba írt pályázatokra vonatkozó hatályos jogszabályi
rendelkezések irányadók.
7. Szerződő felek – képviselőik útján – jelen szerződést azzal, hogy akaratukkal
mindenben egyező, elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írták alá. A feleket
képviselők kijelentik, hogy jelen szerződés aláírására teljes körű felhatalmazással
rendelkeznek.
Kelt: Szarvason, 2018. …………. hó ….. napján

………………………………………
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
Bérbeadó
Brlás János elnök

………………………………………
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.
Bérlő
Gyucha Mariann cégvezető
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Záradék:
Jelen határozatlan időtartamú bérleti szerződést a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsa …./2018. (…….) számú határozatával jóváhagyta.

Dr. Melis János
címzetes főjegyző
Jelen üzemeltetési és bérleti szerződést Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
…./2018. (…….) számú határozatával jóváhagyta.

Dr. Uhrin Anna
jegyző
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. november 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi támogatására
beérkezett pályázatok elbírálása
Hornok Imre
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 365/2018. (IX. 27.) Gye. Kt. határozatával csatlakozott a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához. A pályázatok benyújtási határideje 2018.
november 13. volt.
Az ösztöndíjpályázat „A” típusára a felsőoktatásban résztvevő, hallgatói jogviszonnyal rendelkezők pályázhattak.
Határidőre 35 db „A” típusú pályázatot nyújtottak be. A benyújtott pályázatok feldolgozását követően megállapítható,
hogy a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek 33 db pályázat felelt meg.
Az ösztöndíjpályázat „B” típusára a 2018/2019-es tanévben érettségiző, vagy már érettségizett, de felsőoktatási
intézménybe felvételt még nem nyert tanulók pályázhattak. Amennyiben felvételt nyernek felsőoktatási intézménybe
és megfelelnek a pályázati kiírásnak, akkor folyósítható számukra a pályázati támogatás. Határidőre nem érkezett
„B” típusú pályázat.
A beérkezett „A” típusú pályázatok az előzetesen kialakított és elfogadott szempontrendszer szerint kerültek
pontozásra. Az alábbi táblázatban láthatóak az egyes pályázatokhoz (egyedi azonosító) tartozó elért pontok.
Ssz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

azonosító
BURSA-2019-A-18331
BURSA-2019-A-1400
BURSA-2019-A-1402
BURSA-2019-A-9266
BURSA-2019-A-14416
BURSA-2019-A-20001
BURSA-2019-A-10357
BURSA-2019-A-3838
BURSA-2019-A-4172
BURSA-2019-A-14405
BURSA-2019-A-8700
BURSA-2019-A-10890
BURSA-2019-A-10895
BURSA-2019-A-0509
BURSA-2019-A-4015
BURSA-2019-A-4052
BURSA-2019-A-5534
BURSA-2019-A-5802
BURSA-2019-A-6415
BURSA-2019-A-16077
BURSA-2019-A-19933
BURSA-2019-A-1578
BURSA-2019-A-2781
BURSA-2019-A-3373
BURSA-2019-A-4953
BURSA-2019-A-9898
BURSA-2019-A-0636
BURSA-2019-A-1806
BURSA-2019-A-1966
BURSA-2019-A-2108
BURSA-2019-A-18161
BURSA-2019-A-18395
BURSA-2019-A-6955

elért pontszám
23
21
21
21
21
20
19
18
18
18
17
17
17
16
16
16
16
16
16
16
16
15
15
15
15
15
14
14
14
14
11
11
9
62

34
35

BURSA-2019-A-18050
BURSA-2019-A-17962
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0

Két pályázó nem érte el a minimális 9 pontot, így 33 pályázó részére megállapítható a támogatás.
A benyújtott pályázatok a Közigazgatási Osztályon megtekinthetők.
A települési önkormányzat a beérkező pályázatokról szóló döntését 2018. december 13-ig az EPER Bursa
rendszerben rögzíti, majd 2018. december 14-ig a döntési listákat megküldi az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
részére, valamint az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon köteles nyilvánosságra
hozni a támogatások összesített adatait.
Az Általános Szerződési Feltételek szerint az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni a „B”
típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát, és amennyiben a vizsgálat során kiderül, hogy az ösztöndíjas szociális
rászorultsága már nem áll fenn, az önkormányzat megszüntető határozattal visszavonhatja a megítélt támogatást.
Mivel az elmúlt években nem került „B” típusú pályázat benyújtásra, így nincs folyamatban ilyen támogatás.
A 2019. évi költségvetésben megtervezésre kerülő 2.000.000,-Ft összeget az alábbiak terhelnék:
Az „A” típusú pályázatra jelentkezők támogatási összege:
- 2019. január 31. napjáig 33fő x 5hó x 5.000,-Ft=825.000,-Ft
- 2019. augusztus 31. napjáig 33fő x 5hó x 5.000,-Ft=825.000,-Ft
Összesen: 1.650.000,-Ft
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
""A" típusú pályázatok elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat „A” típusának
esetében az alábbi pályázókat részesíti támogatásban 5.000,- Ft/fő/hó összegben:
Ssz.

azonosító
1BURSA-2019-A-18331
2BURSA-2019-A-1400
3BURSA-2019-A-1402
4BURSA-2019-A-9266
5BURSA-2019-A-14416
6BURSA-2019-A-20001
7BURSA-2019-A-10357
8BURSA-2019-A-3838
9BURSA-2019-A-4172
10BURSA-2019-A-14405
11BURSA-2019-A-8700
12BURSA-2019-A-10890
13BURSA-2019-A-10895
14BURSA-2019-A-0509
15BURSA-2019-A-4015
16BURSA-2019-A-4052
17BURSA-2019-A-5534
18BURSA-2019-A-5802
19BURSA-2019-A-6415
20BURSA-2019-A-16077
21BURSA-2019-A-19933
22BURSA-2019-A-1578
23BURSA-2019-A-2781

elért pontszám

63

23
21
21
21
21
20
19
18
18
18
17
17
17
16
16
16
16
16
16
16
16
15
15

24BURSA-2019-A-3373
25BURSA-2019-A-4953
26BURSA-2019-A-9898
27BURSA-2019-A-0636
28BURSA-2019-A-1806
29BURSA-2019-A-1966
30BURSA-2019-A-2108
31BURSA-2019-A-18161
32BURSA-2019-A-18395
33BURSA-2019-A-6955

15
15
15
14
14
14
14
11
11
9

A támogatási összeg félévente egy összegben kerül átutalásra az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa
Hungarica számlájára.
Az „A” típusú pályázók támogatása a 2019-es költségvetési évben:
2019. január 31. napjáig: 33 fő*5 hó*5.000,- Ft = 825.000,- Ft
2019. augusztus 31. napjáig: 33 fő*5 hó*5.000,- Ft = 825.000,- Ft
Összesen: 1.650.000,- Ft
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
""B" típusú pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Önkormányzata által meghirdetett
Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíjpályázatát eredménytelennek nyilvánítja, mivel határidőre pályázat nem
érkezett.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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20. napirendi pont
BEJELENTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. november 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Bejelentések
Dr. Uhrin Anna jegyző
Toldi Balázs polgármester
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