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

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

2019. március 18-án, hétfőn 14 órakor
kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe


Napirend:

1. A közterületi térfigyelő rendszert szabályozó önkormányzati rendelet
módosítása (2. forduló)
2. A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi igazgatási szünete
3. 2019. évi Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál szervezéséről
tájékoztatás
4. Köznevelési szerződés ismételt megkötése a nem önkormányzati fenntartású
óvodafenntartókkal
5. A 2019. évi alapokra beérkezett pályázatok elbírálása
6. Beszámoló a holtági egyesületek 2018. évi tevékenységéről
7. 2019. évi útfelújítási terv
8. Lakossági járda felújítási és szennyvízcsatlakozási pályázat 2019
9. Közbiztonsági referens éves beszámoló 2018. évről


A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk
főmenüből
nyíló,
Önkormányzat

Testületi
ülések

Előterjesztések
menüpontban.
http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek
Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés
előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként

10. Gyomaendrőd Város környezetvédelmi programjának beszerzése
11. Bejelentések
Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.
Gyomaendrőd, 2019. március 14
.
Betkó József sk.
Bizottsági elnök

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság
2019. március 18.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2019. március 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A közterületi térfigyelő rendszert szabályozó önkormányzati rendelet
módosítása (2. forduló)
Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 7/2016. (II.
26.) önkormányzati rendelete szabályozza a közterületi térfigyelő rendszer célját, üzemeltetőjét és az üzemeltetés
során alkalmazandó fő szabályokat. A rendelet 1. melléklete sorolja fel a képfelvevő helyeket és azok darabszámát.
A közterületi térfigyelő rendszer 2017. szeptember 1.-én kezdte meg üzemszerű működését. Az elmúlt másfél éves
működés tapasztalata alapján a Képviselő-testület 2019. február 28-ai ülésén döntött arról, hogy az éves
költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére felújítja, illetve a Szarvasi Rendőrkapitányság és a polgármester
javaslata szerint bővíti a rendszert a következő új megfigyelési pontok telepítésével:
1. Fő út - Pásztor János utca kereszteződése,
2. Fő út - Selyem út lehajtó kereszteződése,
3. Kossuth út - Pásztor János út kereszteződése
4. Szabadság tér ligeti lejárója
5. A Hősök tere
6. Szabadság tér és a régi városháza nyitott udvara
Az előzetes műszaki felmérések szerint a bővítést követően a közterületi térfigyelő rendszer 18 képfelvevő ponton,
19 kamerával fog üzemelni.
A döntés alapján előkészítettük a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosítását, melyet a döntési javaslatban foglalt normaszöveg javaslattal terjesztek be.
Hatásvizsgálat:
1.2. A rendelet alkotásának gazdasági, költségvetési hatása: a 2019-ik évi költségvetés tartalmazza a térfigyelő
rendszer bővítésének és üzemeltetésének költségét. A rendszer üzembe állításával elérhető a közterületek
rongálásából eredő károk megelőzése és ezzel további erőforrások igénybe vétele.
2. A rendelet alkotásának környezeti és egészségügyi következményei nem ismertek, illetve a felszerelésre kerülő
eszközök műszaki paraméterei alapján, azok a szabvány által meghatározott értékek miatt nem relevánsak.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletben szabályozott folyamat csak az előkészítés során,
illetve működési ideje alatt a beavatkozást igénylő események kapcsán generál adminisztratív igényt.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az
önkormányzati norma megalkotása alapfeltétele a rendszer jogszerű üzemeltetésének. Annak elmaradása
jogbizonytalanságot idézne elő, továbbá sérülnének a megfigyelt területek használóinak alkotmányos jogai, a
rendszer üzemeltetője jogsértő módon járna el.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A megalkotásra
kerülő rendelet többletfeladatot, többletkiadást nem eredményez, mivel az abban szabályozott üzemszerű
tevékenységet a már meglévő szervezetben alkalmazott munkaerő végzi, amelynek költségeit az éves
költségvetések tartalmazzák.
Az önkormányzati rendeletekhez indoklási 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.
A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet
Általános indokolása
Általános társadalmi elvárás, hogy a közhatalmi szervek a közjó megvalósítása érdekében hatékonyan
gazdálkodjanak a közvagyonnal, sajátos eszközeikkel segítsék elő annak megóvását. Ennek egyik lehetősége a
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közterület felügyeleti rendszer felállítása, továbbá az általa működtetett közterületi térfigyelő rendszer használata.
Részletes indokolás
Az 1. § indokolása: Meghatározza a közterületi térfigyelő rendszer megfigyelési pontjait és annak üzemeltetőjét.
A 2. § indokolása: Rendelkezik a rendelet hatályba lépésének napjáról.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"A közterületi térfigyelő rendszert szabályozó önkormányzati rendelet módosítása (2. forduló)"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
… /2019. ( …. ) önkormányzati rendelete
a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6)
bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 7/2016.
(II. 26.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a …/2019. (…) önkormányzati rendelethez
[1. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez]

1

2
3
4

5
6
7
8

A közterületi térfigyelő rendszer képfelvevőinek helye és darabszáma
A
B
Cím
Látószög
Hősök és Fő út kereszteződése
A Református
templom felőli
gyalogátkelő,
kerékpárút és
útkereszteződés
Dévaványai 4231 és a körösladányi 4232 jelű közút csatlakozása
Dévaványai 4231
közút közúti hídra
felvezető szakasza
Bajcsy-Zsilinszky út 102. szám előtti kameraoszlop (46-os közút kivezető
46-os közút
szakasza)
mezőberényi
kivezető szakasza
Bajcsy-Zsilinszky út – Fő út kereszteződése
A közúton átvezető
kerékpárút és
gyalogos átkelő
szakasz
Gyomai köztemető
Köztemető bejárata
Endrődi köztemető
Köztemető bejárata
Városháza
Városháza előtti
útkereszteződés és
a gyalogátkelő
Hídfő utca 46-os közút kivezető szakasza
46-os út Endrődi
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C
Darab
1

1
1
1

1
1
1
1
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Blaha Lujza utca 443-as közút kivezető szakasza

10

Apponyi út 4642-es közút kivezető szakasza

11

Vásártéri lakótelepi játszótér

12

Dr. Csókási Béla tér

13

Hősök tere

14

Fő út - Pásztor János utca kereszteződése

15

Fő út - Selyem út lehajtó kereszteződése

16
17

Kossuth út - Pásztor János út kereszteződése
Szabadság tér ligeti lejárója

18

Szabadság tér - Sipos István sétány találkozása

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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hídra felvezető
szakasza
A 443-as közút
Öregszőlő felé
kivezető szakasza
A 4642-es közút
Öregszőlő felé
kivezető szakasza
Játszótér és a 22-es
épület előtti
útkereszteződés
A gátra felvezető
útszakasz
emlékművek és a
szökőkút valamint
a játszótér és
kerékpárút
Gyalogátkelők és
aluljáró lehajtója
Kerékpárút és az
útkereszteződés
Az útkereszteződés
A tér ligeti lejárója
és Kner tér
Csobogókút
környéke
A tér régi városháza
előtti területe és
annak nyitott udvara

1
1
1
1
2

1
1
1
1

1

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2019. március 18-i ülésére
Tárgy:

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi igazgatási
szünete
Pap-Szabó Katalin jegyző
Pap-Szabó Katalin jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:
Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232. § (3) bekezdése alapján a
Képviselő-testület - a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet
rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított
alapszabadságának a háromötödét.
Az igazgatási szünet elrendelésével kapcsolatos ajánlásokat a közszolgálati tisztviselők munka - és pihenőidejéről,
az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a
távmunka végzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet szabályozza.
A képviselő testület 2019. évi ülésterve alapján júliusban rendes képviselő-testületi ülés nem lesz, így a nyári
igazgatási szünet időpontja 2019. július 22. napjától augusztus 2. napjáig, a téli igazgatási szünet december 23.
napjától december 31. napjáig javasolt. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a Hivatalban dolgozók nagy
leterheltsége miatt az éves rendes szabadság kiadása nagy nehézségekbe ütközik. Az igazgatási szünet
elrendelésével egyrészt a szabadságok kiadása jelentősen megkönnyíthető, másrészről – ha kis mértékben is – a
hivatal működésével kapcsolatos költségek csökkenthetőek, harmadrészt hozzájárulhat a Hivatalban dolgozók
rekreációjához, figyelembe véve az előterjesztésben szereplő munkáltatói döntést, mely szerint az idei évben hat
hosszú hétvégét két egynapos pihenést tudnak a munkavállalók igénybe venni.
A nyári igazgatási szünet ideje alatt az integrált ügyfélszolgálat a megszokott munkarendben fogadja az ügyfeleket.
A téli igazgatási szünet ideje alatt ügyfélfogadás nem lesz, de halaszthatatlan ügyekben - elsősorban az anyakönyvi
ügyintézésnél – ügyelet tartására kerül sor. Az integrált ügyfélszolgálat 2019. évi utolsó ügyfélfogadási napja 2019.
december 20.
A javasolt időpontok a testületi munkában nem okoznak fennakadást, és a Képviselőtestület támogató döntését
követően a lakosság tájékoztatására természetesen sor kerül, így a munkarend változásról időben értesülnek.
Fentebb leírtak alapján az igazgatási szünetet 2018. évben az alábbiak szerint javaslom elrendelni:
2019. július 22. – augusztus 02. (összesen 10 munkanap)
2019. december 23., 30., 31. (összesen 3 munkanap)
A rendelet hatályán kívül 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 6/2018. (VIII. 23.) PM rendelet
alapján a három áthelyezett szombati munkanapról munkáltató jogkör keretében kívánok rendelkezni, mely
keretében a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal ezeken a napokon zárva tart. :
2019. augusztus 10. (szombat)
2019. augusztus 07. (szombat)
2019. augusztus 14. (szombat)
A rendelet hatálya a kirendeltségen dolgozókra is kiterjed, ezért a rendeletet Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete Hunya és Csárdaszállás községi önkormányzatok képviselő-testületeinek
véleményeinek ismeretében fogadja el.
A rendelet 2020. január 1-jén hatályát veszti, figyelemmel arra, hogy 2020. évre vonatkozóan újra meg kell vizsgálni
az igazgatási szünet elrendelésének indokait, a képviselő-testületek munkaprogramjaira figyelemmel.
Előzetes hatásvizsgálat
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az igazgatási szünet elrendeléséről szóló
…./2019.(……)
önkormányzati rendeletéhez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) alapján a jogszabály előkészítője köteles – a
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jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű- előzetes hatásvizsgálatot végezni, és felmérni a
szabályozás várható következményeit. Konkrétan a Jat. 17. §-a (1) bekezdése a következőkről rendelkezik:
„17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű– előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat
eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
(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”.
1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Az igazgatási szünet jogintézményének alkalmazása mellett lehetőség nyílik az ismert feladatok éven belüli optimális
tervezésére, továbbá elkerülhető az is, hogy a ki nem adott szabadságnapok több éven keresztül felhalmozódjanak.
Az utóbbi eredmény megvalósulásával előrelépés történhet a dolgozók leterheltségéből származó negatív hatások
kiküszöbölése terén.
A Közös Önkormányzati Hivatal működésével érintett személyi kör tekintetében az igazgatási szünet elrendelése
nem okozhat releváns problémát, tekintettel arra, hogy a zavartalan ügymenet és a folyamatos feladatellátás az
igazgatási szünet tartama alatt is biztosított kell, hogy legyen.
A szabadság-napok felhalmozásának megszűnésével sikerülhet gátat szabni a költségvetési többletkiadást okozó
szabadságmegváltásnak.
2. A rendelet környezeti és egészségügyi hatása:
Nagy bizonyossággal – az előző év tapasztalata alapján is - megállapítható, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselői személyi állományát illetően –tekintettel a nagy mértékű szellemi igénybevételre- jótékony hatást
válthat ki az igazgatási szünet által lehetővé váló szabadság-kiadás. Szükséges, hogy a köztisztviselők időről időre
testben és lélekben megújulva, megerősödve tudjanak a közszolgálatában dolgozni.
A rendeletnek környezeti hatása nincs.
3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
Felmerülhet, hogy az igazgatási szünet tartama alattösszegyűlik az elintézésre váró munkaanyag, de a folyamatos
ügyelet biztosításával ez a veszély elkerülhető.
4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A dolgozók évek óta halmozódó, igénybe nem vett szabadságnapjai indokolják, hogy az igazgatási szünet
bevezetésével csökkenteni lehessen az egyik évről a másik évre átvitt szabadságnapok számát. A jogalkotás
elmaradásával nyilvánvalóan ez a lehetőség nem áll fenn.
A jogszabály megalkotásával lehetőség nyílik a Hivatalban dolgozók mentális egészségi állapotának javulása és a
rekreáció elősegítése a rendelet megalkotásának elmaradása ezt veszélyeztetné.
5. A rendelet alkalmazásának objektív és szubjektív feltételei: Rendelkezésre állnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelettervezetet elfogadni
szíveskedjen.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi igazgatási szünete"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
../2019. (... ..) önkormányzati rendelete
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a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi igazgatási szünetének elrendeléséről
(tervezet)
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Hunya Község
Önkormányzata Képviselő-testületének véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre,
ügykezelőkre és munkavállalókra terjed ki.
2. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (a
továbbiakban: Hivatal) 2019. évi munkarendjében
nyári időszakban:
téli időszakban:

2019. július 22. napjától augusztus 2. napjáig
2019. december 23. napjától december 31. napjáig

igazgatási szünetet rendel el.
(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a nyári időszakban az integrált ügyfélszolgálat ügyfélfogadása folyamatos.
A téli időszakban az ügyfélfogadás szünetel, azonban a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a
Hivatal ügyeletet tart.
3. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és 2020. január 1. napján hatályát veszti. "
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2019. március 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2019. évi Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál szervezéséről
tájékoztatás
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető, Weigertné Gubucz Edit
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!
Weigertné Gubucz Edit a Kállai Ferenc Kulturális Központ mb. intézményvezetője benyújtotta tájékoztatását a 2019.
április 26-28 között megrendezésre kerülő 2019. évi Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál
szervezésének folyamatáról.
A tájékoztatás az előterjesztés mellékletében található.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület a tájékoztató tudomásul vételére.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"2019. évi Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál szervezéséről tájékoztatás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Kállai Ferenc Kulturális Központ mb.
intézményvezetője által adott tájékoztatást a 2019. évi Gyomaendrődi Sajt- és Túrófesztivál szervezéséről.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2019. március 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Köznevelési szerződés ismételt megkötése a nem önkormányzati
fenntartású óvodafenntartókkal
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
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!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete és a nem önkormányzati fenntartású óvodafenntartók 2014. április 1-én
határozott időtartamra, öt évre köznevelési szerződést kötöttek óvodai feladat-ellátásra. Az óvodafenntartó Kft.
képviselői szóban 2018. őszén az óvodai beszámolók tárgyalásakor kijelentették, hogy továbbra is folytatni
szeretnék a feladat-ellátást. Szóbeli nyilatkozatukat írásban is megerősítették.
Az első három döntési javaslat tartalmazza a köznevelési szerződés-tervezeteket, melyeket a hivatal az előző
köznevelési szerződéssel megegyező tartalommal készített el.
Az önkormányzat 2018. októberében tárgyalta a Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft Kft kérelmét és az alábbi
döntést hozta:
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.
A Képviselő-testület fenti döntésével is kinyilvánította, hogy célszerű lenne az óvodai és a bölcsődei feladat-ellátásra
vonatkozó szerződéseket ugyanolyan időtartamra kötni, hiszen ugyanazon fenntartó biztosítja mindkét ellátást.
Azonban a bérleti szerződés ismételt megkötéséhez szükség van a bölcsőde épületének tulajdonjogi és
ingatlannyilvántartási rendezésére, mely hosszabb időt vesz igénybe, ezért javaslom a Képviselő-testület számára,
hogy a bölcsődei szerződést a 2019. augusztusi ülésén tárgyalja, jelen Képviselő-testületi ülésén döntsön arról, hogy
a bölcsőde bérleti szerződését ismételten határozott időtartamra kívánja megkötni a köznevelési szerződések
időtartamára, 2024. március 31-ig.
A bölcsődei szerződés 2019. augusztusi tárgyalása az óvodafenntartó számára is megfelel, mert így van elég idő a
működési engedély módosításának kezdeményezésére is.
Kérem a Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslatok szerint
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Köznevelési szerződés ismételt megkötése Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 31.
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§-a alapján a köznevelési közszolgálati feladatok megvalósítására köznevelési szerződést köt a Gyermekliget
Óvodai Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal és ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs polgármestert,
hogy gondoskodjon a szerződés megkötéséről:
KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS
(tervezet)
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd Selyem út 124. sz. adószáma:
15725527-2-04; törzskönyvi azonosítója (PIR): 725525; államháztartási egyedi azonosítója: 735122; képviseli Toldi
Balázs polgármester; továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről
Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, (székhely: 5502 Gyomaendrőd, Sugár út
53/1., adószáma: 21904428-1-04, KSH statisztikai számjel: 21904428-8520-572-04, képviseli Szabó Istvánné
ügyvezető; továbbiakban: Megbízott) között az alábbi feltételekkel:
Előzmények
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 149/2014. (III. 27.) Gye. Kt. határozatával úgy döntött, hogy a
Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággala Gyomaendrőd Selyem u. 101. sz. alatt
található 90 férőhelyes „Selyem úti Óvodában” óvodai feladatellátásra köznevelési szerződést köt. A köznevelési
szerződés 2014. április 1-én határozott időtartamra, öt évre megkötésre került. A Megbízott az épületben jelenleg is
óvodát üzemeltet, működési engedélyének száma: BEB/08/679-2/2015, kelte: 2015.08.05. kiadta: Békés Megyei
Kormányhivatal, OM azonosítója: 028123; fenntartó azonosító: 39010497. Felek a szerződés lejárta előtt a feladatellátást kiértékelték, kölcsönös megelégedettségük okán kinyilvánították, hogy ismételten szerződést kívánnak kötni
az óvodai feladatellátásra. Fentiek alapján Felek az alábbiak szerint állapodnak meg:
1.) Szerződő felek rögzítik, hogy az óvoda befogadó képessége: 81 fő. A szerződő felek megállapodnak, hogy a
Megbízott 2019. április 1-től köteles - változatlan feltételek mellett - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv.
33.§ (1) bekezdése alapján 20 óvodai férőhelyet biztosítani felmenő rendszerben a kötelező felvételt biztosító óvodai
feladatellátásban. Az óvoda működése során felvételi körzetnek Gyomaendrőd Város közigazgatási területét kell
tekinteni. A felek rögzítik továbbá, hogy a köznevelési szerződés megkötése nem eredményez változást a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 21.§ (3) bekezdésében foglaltaknak, így nem tekintik átszervezésnek, a
Megbízott eddig is részt vett az Önkormányzat által szervezett óvodai feladatellátásban.
2.) Megbízott kijelenti, hogy az intézmény jogszerű működtetéséhez szükséges engedélyekkel rendelkezik, a
személyi, tárgyi, munkavédelmi, közegészségügyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, a nevelő-oktató munka
folyamatos, hosszútávon biztonságos. Világnézetileg nem elkötelezett.
3.) Az Önkormányzat a jelen szerződés hatályba lépésével, a köznevelési megállapodás érvényességének idejére a
tulajdonában álló, a Megbízott használatában álló ismert, jó műszaki állapotban lévő óvodai feladatellátásra szolgáló
épületet haszonkölcsönbe adja. A Megbízott köteles gondoskodni az épület külső és belső jó karbantartásáról. Az
Önkormányzat köteles gondoskodni a szükséges felújításokról, az épület központi berendezéseinek
vezetékrendszereinek üzemképtelenné válása esetén azok kijavításáról esetleges cseréjéről, amennyiben azokat
nem a rendeltetésellenes, vagy gondatlan használat okozta. Az épület üzemeltetetésével járó költségek viselése a
Megbízottat terheli. A Megbízott az ingatlant csak a Köznevelési Szerződésben meghatározott célokra használhatja,
azt másnak át nem engedheti.
4.) Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük a jelen szerződés 2019. április 1. napján lép hatályba 5 (öt) év időtartamra
azzal, hogy az Önkormányzat a megbízott részére támogatást csak olyan mértékben biztosít, mint amilyen
támogatást a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás által fenntartott GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda a gyomaendrődi telephelyein az Önkormányzattól részesül. A támogatás
meghatározásánál ki kell számolni az Önkormányzat által adott egy óvodásra jutó átlagos támogatást és azt meg
kell szorozni a Megbízott által ellátott óvodások számával. Az egy óvodásra jutó Önkormányzati támogatás
számításánál a 2011. évi CXC. tv. 4. sz. mellékletének óvodai BC átlag létszámát kell figyelembe venni, függetlenül
a csoportba ténylegesen beíratott gyermek létszámtól. Amennyiben a Megbízott által fenntartott óvodában az átlag
létszámtól kevesebb a tényleges beíratott létszám, úgy a támogatást a csoportkihasználtság %-os arányában kell
biztosítani. Az esetleges önkormányzati támogatás folyósítása azonos módon és ütemezésben történik, mint a
Társulás által fenntartott óvoda esetében.
Az Önkormányzat kijelenti, hogy a köznevelési szerződés hatálya idejére, figyelemmel arra, hogy a Megbízott az
óvodai feladat ellátási kötelezettségét átvállalja, a Megbízott által ellátott óvodások után a feladatfinanszírozás
alapján állami támogatást nem igényel.
5.) A Felek vállalják, hogy a köznevelési szerződés hatálya alatt folyamatosan együttműködnek. A Megbízott által a
feladatellátáshoz használt épület karbantartásával és felújításával kapcsolatos munkák ütemezéséről minden
tárgyévi költségvetési rendelet megalkotása előtt egyeztetnek. Az épület korszerűsítésével kapcsolatos pályázatok
benyújtása során együttműködnek.
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A Megbízott az intézmény vezetőjével évente köteles írásbeli beszámolót készíteni az ellátás folyamatosságáról, a
működés biztonságáról, a pénzügyi finanszírozás helyzetéről.
A Megbízott az intézmény vezetőjével köteles a beszámolót tárgyaló képviselő-testületi üléseken, valamint bizottsági
üléseken meghívottként személyesen részt venni. A beszámolók leadásának időpontjai: tárgyév szeptember 10.
A beszámolót írásban köteles elkészíteni és a Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási Osztályán
leadni.
Az óvodai ellátás során előforduló, a szerződés tartalmát érintő esetleges módosításokat mindkét fél legalább 3
hónappal előbb, írásban jelezni köteles a másik félnek.
6.) A Felek kijelentik, hogy a határozott idő lejárta előtt egy hónappal a Köznevelési Szerződés teljesülését
kiértékelik és kölcsönös megelégedettség esetén ismételten szerződést kötnek óvodai feladatellátásra.
Az Önkormányzat a szerződés 4.) pontjában meghatározott idő lejárta előtt az alábbiakban meghatározott rendkívüli
okok miatt mondhatja fel a szerződést, úgy hogy a felmondás előtt köteles írásban felhívni a Megbízottat a
szerződésszerű teljesítésre, és amennyiben a Megbízott az írásbeli felszólítást követő 15 napon belül nem teljesít,
úgy a 15 napos határidő leteltét követő 30. napra mondhatja fel a megbízó a szerződést. Amennyiben a Megbízó a
Köznevelési Szerződést az alábbiakban meghatározott rendkívüli okok miatt mondja fel, a Megbízott köteles
megtéríteni, az óvodai indításával Önkormányzat általi ellátásával kapcsolatos minden igazolt költségét.
Az Önkormányzat azonnali felmondással élhet, amennyiben:
- a Megbízott az óvodai férőhelyek biztosításánál a szolgáltatást igénybevevők között szociális faji, felekezeti
szempontból hátrányos megkülönböztetést tesz.
- a Megbízott az óvodai szolgáltatás biztosításánál nem biztosítja a hatályos jogszabályokban meghatározott
képesítésű dolgozók foglalkoztatását, és a szükséges létszámot.
- a Megbízott az óvodai szolgáltatás teljesítését nem a hatályos szakmai jogszabályokban meghatározottak szerint
teljesíti, illetve nem biztosítja a szülői érdekképviseleti szervek működését.
- a megbízott a térítési díj fizetése mellett igénybe vehető szolgáltatásoknál megsérti a szolgáltatás önkéntes
igénybevételének elvét.
- a Megbízott az átadott épületrészt nem az óvodai ellátásra használja.
- az óvodai szolgáltatás végzését másnak átengedi, az épületrészt bérletbe adja.
- a térítési díjat nem a hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott szabályok figyelembevételével határozza
meg.
- a Megbízott az épületrész karbantartásával kapcsolatos, a szerződés 3.) pontjában meghatározott munkálatokat
elmulasztja, és mindez az óvoda épületének fennmaradását veszélyezteti.
- a Megbízott az óvodai ellátást nem végzi, illetve az erre a célra alapított intézmény működési engedélyét elveszti.
A Megbízott felmondással élhet írásban oly módon, hogy az Önkormányzatot szerződésszerű teljesítésre hívja fel, a
felhívás kézhezvételét követő 15 munkanaptól számított 30 munkanap elteltével az alább meghatározottak miatt:
- Az Önkormányzat a támogatást nem a szerződés 4.) pontjában meghatározottak szerint biztosítja.
- Az Önkormányzat a szerződés 3.) pontban meghatározott épületrész, valamint annak tartozékainak rejtett hibái
kijavításáról, az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül a szükséges intézkedést nem teszi
meg, és a hiba 60 napon belül nem kerül kijavításra. A felek megállapodnak, hogy a rejtett hiba kijavításaként
fogadják el, ha a megbízó a megbízott részére más olyan épületet biztosít, mely alkalmas az óvodai szolgáltatás
biztosítására, és az ebből eredő költségeit a megbízottnak biztosítja.
A Megbízott a szerződés 6.) pontjában meghatározott okok szerinti felmondása esetén követelheti a megbízótól,
hogy térítse meg az óvodai szolgáltatás biztosítására fordított a térítési díjakból és a feladatalapú támogatásból meg
nem térülő igazolt költségeit, valamint fizessen olyan összegű kártérítést, mely azonos azzal a tárgyévi
támogatással, melyet az önkormányzat köteles lenne biztosítani.
7.) A Felek esetleges jogvitájára illetve a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., a lakások és
helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv., a végrehajtására kiadott rendeletek, a gyermekétkeztetés térítési
díjának megállapításáról szóló 26/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelet előírásai az irányadók.
A Felek kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak arra kellő felhatalmazással rendelkeznek
Jelen megállapodást Felek, közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.
A szerződés 3 számozott oldalból áll.
Gyomaendrőd, 2019. április 1.
Önkormányzat
Toldi Balázs
polgármester

Megbízott
Szabó Istvánné
ügyvezető
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Köznevelési szerződés ismételt megkötése a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 31.
§-a alapján a köznevelési közszolgálati feladatok megvalósítására köznevelési szerződést köt a Tulipános Óvodai
Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal és ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs polgármestert, hogy
gondoskodjon a szerződés megkötéséről:
KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS
(tervezet)
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd Selyem út 124. sz. adószáma:
15725527-2-04; törzskönyvi azonosítója (PIR): 725525; államháztartási egyedi azonosítója: 735122; képviseli Toldi
Balázs polgármester; továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről
Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5502 Gyomaendrőd, Sugár út 59/1.;
adószám: 21904363-1-04; KSH szám: 21904363-8520-599-04.; képviseli Vasas György Péter ügyvezető
továbbiakban: Megbízott) között az alábbi feltételekkel:
Előzmények
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 150/2014.(III. 27.) Gye. Kt. határozatával úgy döntött, hogy a Tulipános
Óvodai Oktató Közhasznú Társasággal az 5502 Gyomaendrőd Polyákhalmi út 1. szám alatt található 40 férőhelyes
Tulipános Óvodában óvodai feladatellátásra köznevelési szerződést köt. A köznevelési szerződés 2014. április 1-én
határozott időtartamra, öt évre megkötésre került. A Megbízott az épületben jelenleg is óvodát üzemeltet, működési
engedélyének száma: BE-02/03/01192-5/2017.; Kelte: 2017. március 1.; engedélyező: Békés Megyei
Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala; OM azonosító: 028124; fenntartó azonosító: 39010358.
Felek a szerződés lejárta előtt a feladat-ellátást kiértékelték, kölcsönös megelégedettségük okán kinyilvánították,
hogy ismételten szerződést kívánnak kötni az óvodai feladatellátásra. Fentiek alapján Felek az alábbiak szerint
állapodnak meg:
1.) Szerződő felek rögzítik, hogy az óvoda befogadó képessége: 40 fő. A szerződő felek megállapodnak, hogy a
Megbízott 2014. április 1-től köteles - változatlan feltételek mellett - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv.
33.§ (1) bekezdése alapján 10 óvodai férőhelyet biztosít, felmenő rendszerben a kötelező felvételt biztosító óvodai
feladatellátásban. Az óvoda működése során felvételi körzetnek Gyomaendrőd Város közigazgatási területét kell
tekinteni. A felek rögzítik továbbá, hogy a köznevelési szerződés megkötése nem eredményez változást a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 21.§ (3) bekezdésében foglaltaknak, így nem tekintik átszervezésnek, a
Megbízott eddig is részt vett az Önkormányzat által szervezett óvodai feladatellátásban.
2.) Megbízott kijelenti, hogy az intézmény jogszerű működtetéséhez szükséges engedélyekkel
rendelkezik, a személyi, tárgyi, munkavédelmi, közegészségügyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, a nevelő-oktató
munka folyamatos, hosszútávon biztonságos. Világnézetileg nem elkötelezett.
3.) Az Önkormányzat a jelen szerződés hatályba lépésével, a köznevelési megállapodás érvényességének idejére a
tulajdonában álló, a Megbízott használatában álló ismert, jó műszaki állapotban lévő óvodai feladatellátásra szolgáló
épületet haszonkölcsönbe adja. A Megbízott köteles gondoskodni az épület külső és belső jó karbantartásáról. Az
Önkormányzat köteles gondoskodni a szükséges felújításokról, az épület központi berendezéseinek
vezetékrendszereinek üzemképtelenné válása esetén azok kijavításáról esetleges cseréjéről, amennyiben azokat
nem a rendeltetésellenes, vagy gondatlan használat okozta. Az épület üzemeltetetésével járó költségek viselése a
Megbízottat terheli. A Megbízott az ingatlant csak a Köznevelési Szerződésben meghatározott célokra használhatja,
azt másnak át nem engedheti.
4.) Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük a jelen szerződés 2014. április 1. napján lép hatályba 5 (öt) év időtartamra
azzal, hogy az Önkormányzat a megbízott részére támogatást csak olyan mértékben biztosít, mint amilyen
támogatást a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás által fenntartott Gyomaendrőd12

Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda a gyomaendrődi telephelyein az Önkormányzattól részesül. A támogatás
meghatározásánál ki kell számolni az Önkormányzat által adott egy óvodásra jutó átlagos támogatást és azt meg
kell szorozni a Megbízott által ellátott óvodások számával. Az egy óvodásra jutó Önkormányzati támogatás
számításánál a 2011. évi CXC. tv. 4. sz. mellékletének óvodai BC átlag létszámát kell figyelembe venni, függetlenül
a csoportba ténylegesen beíratott gyermek létszámtól. Amennyiben a Megbízott által fenntartott óvodában az átlag
létszám alatt van a tényleges beíratott létszám, úgy a támogatást a csoportkihasználtság %-os arányában kell
biztosítani. Az esetleges önkormányzati támogatás folyósítása azonos módon és ütemezésben történik, mint a
Társulás által fenntartott óvoda esetében.
Az Önkormányzat kijelenti, hogy a köznevelési szerződés hatálya idejére, figyelemmel arra, hogy a Megbízott az
óvodai feladat ellátási kötelezettségét átvállalja, a Megbízott által ellátott óvodások után a feladatfinanszírozás
alapján állami támogatást nem igényel.
5.) A Felek vállalják, hogy a köznevelési szerződés hatálya alatt folyamatosan együttműködnek. A Megbízott által a
feladatellátáshoz használt épület karbantartásával és felújításával kapcsolatos munkák ütemezéséről minden
tárgyévi költségvetési rendelet megalkotása előtt egyeztetnek. Az épület korszerűsítésével kapcsolatos pályázatok
benyújtása során együttműködnek.
A Megbízott az intézmény vezetőjével évente köteles írásbeli beszámolót készíteni az ellátás folyamatosságáról, a
működés biztonságáról, a pénzügyi finanszírozás helyzetéről.
A Megbízott az intézmény vezetőjével köteles a beszámolót tárgyaló képviselő-testületi üléseken, valamint bizottsági
üléseken meghívottként személyesen részt venni. A beszámolók leadásának időpontjai: tárgyév szeptember 10.
A beszámolót írásban köteles elkészíteni és a Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási Osztályán
leadni.
Az óvodai ellátás során előforduló, a szerződés tartalmát érintő esetleges módosításokat mindkét fél legalább 3
hónappal előbb, írásban jelezni köteles a másik félnek.
6.) A Felek kijelentik, hogy a határozott idő lejárta előtt egy hónappal a Köznevelési Szerződés teljesülését
kiértékelik és kölcsönös megelégedettség esetén ismételten szerződést kötnek óvodai feladatellátásra.
Az Önkormányzat a szerződés 4.) pontjában meghatározott idő lejárta előtt az alábbiakban meghatározott rendkívüli
okok miatt mondhatja fel a szerződést, úgy hogy a felmondás előtt köteles írásban felhívni a Megbízottat a
szerződésszerű teljesítésre, és amennyiben a Megbízott az írásbeli felszólítást követő 15 napon belül nem teljesít,
úgy a 15 napos határidő leteltét követő 30. napra mondhatja fel a megbízó a szerződést. Amennyiben a Megbízó a
Köznevelési Szerződést az alábbiakban meghatározott rendkívüli okok miatt mondja fel, a Megbízott köteles
megtéríteni, az óvodai indításával Önkormányzat általi ellátásával kapcsolatos minden igazolt költségét.
Az Önkormányzat azonnali felmondással élhet, amennyiben:
- a Megbízott az óvodai férőhelyek biztosításánál a szolgáltatást igénybevevők között szociális faji, felekezeti
szempontból hátrányos megkülönböztetést tesz.
- a Megbízott az óvodai szolgáltatás biztosításánál nem biztosítja a hatályos jogszabályokban meghatározott
képesítésű dolgozók foglalkoztatását, és a szükséges létszámot.
- a Megbízott az óvodai szolgáltatás teljesítését nem a hatályos szakmai jogszabályokban meghatározottak szerint
teljesíti, illetve nem biztosítja a szülői érdekképviseleti szervek működését.
- a megbízott a térítési díj fizetése mellett igénybe vehető szolgáltatásoknál megsérti a szolgáltatás önkéntes
igénybevételének elvét.
- a Megbízott az átadott épületrészt nem az óvodai ellátásra használja.
- az óvodai szolgáltatás végzését másnak átengedi, az épületrészt bérletbe adja.
- a térítési díjat nem a hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott szabályok figyelembevételével határozza
meg.
- a Megbízott az épületrész karbantartásával kapcsolatos, a szerződés 3.) pontjában meghatározott munkálatokat
elmulasztja, és mindez az óvoda épületének fennmaradását veszélyezteti.
- a Megbízott az óvodai ellátást nem végzi, illetve az erre a célra alapított intézmény működési engedélyét elveszti.
A Megbízott felmondással élhet írásban oly módon, hogy az Önkormányzatot szerződésszerű teljesítésre hívja fel, a
felhívás kézhezvételét követő 15 munkanaptól számított 30 munkanap elteltével az alább meghatározottak miatt:
- Az Önkormányzat a támogatást nem a szerződés 4.) pontjában meghatározottak szerint biztosítja.
- Az Önkormányzat a szerződés 3.) pontban meghatározott épületrész, valamint annak tartozékainak rejtett hibái
kijavításáról, az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül a szükséges intézkedést nem teszi
meg, és a hiba 60 napon belül nem kerül kijavításra. A felek megállapodnak, hogy a rejtett hiba kijavításaként
fogadják el, ha a megbízó a megbízott részére más olyan épületet biztosít, mely alkalmas az óvodai szolgáltatás
biztosítására, és az ebből eredő költségeit a megbízottnak biztosítja.
A Megbízott a szerződés 6.) pontjában meghatározott okok szerinti felmondása esetén követelheti a megbízótól,
hogy térítse meg az óvodai szolgáltatás biztosítására fordított a térítési díjakból és a feladatalapú támogatásból meg
nem térülő igazolt költségeit, valamint fizessen olyan összegű kártérítést, mely azonos azzal a tárgyévi
támogatással, melyet az önkormányzat köteles lenne biztosítani.
7.) A Felek esetleges jogvitájára illetve a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., a lakások és
helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., a
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nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv., a végrehajtására kiadott rendeletek, a gyermekétkeztetés térítési
díjának megállapításáról szóló 26/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelet előírásai az irányadók.
A Felek kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak arra kellő felhatalmazással rendelkeznek.
Jelen megállapodást Felek, közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.
A szerződés 3 számozott oldalból áll.
Gyomaendrőd, 2019. április 1.
Önkormányzat
Toldi Balázs
polgármester

Megbízott
Vasas György Péter
ügyvezető

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Köznevelési szerződés ismételt megkötése a Szivárvány Gyermekkert Szociális, Oktatási és Szolgáltató Nonprofit
Kft.-vel"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 31.
§-a alapján a köznevelési közszolgálati feladatok megvalósítására köznevelési szerződést köt a Szivárvány
Gyermekkert Szociális, Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel és ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs
polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés megkötéséről:
KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS
(tervezet)
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd Selyem út 124. sz. adószáma:
15725527-2-04; törzskönyvi azonosítója (PIR): 725525; államháztartási egyedi azonosítója: 735122; képviseli Toldi
Balázs polgármester; továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről
a Szivárvány Gyermekkert Szociális, Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhelye: 5500 Gyomaendrőd,
Vásártéri ltp. 27.B. lház. fsz. 1., adószáma: 21905924-1-04; KSH statisztikai számjel: 21905924-8510-572-04,
képviseli: Varjú Judit ügyvezető; továbbiakban: Megbízott) között az alábbi feltételekkel:
Előzmények
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 151/2014.(III. 27.) Gye. Kt. határozatával úgy döntött, hogy a Szivárvány
Gyermekkert Szociális, Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel, az 5500 Gyomaendrőd, <a vásártéri="" ltp.=""
hrsz.="" alatt="" a=""> 74 férőhelyes Vásártéri Óvodában óvodai feladatellátásra köznevelési szerződést köt. A
köznevelési szerződés 2014. április 1-én határozott időtartamra, öt évre megkötésre került. A Megbízott az
épületben jelenleg is óvodát üzemeltet, működési engedélyének száma: BEB/08/606-4/2014.; kelte: 2014. augusztus
15.; engedélyező: Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály; OM azonosító: 101602; fenntartó azonosító:
39010357.
<a vásártéri="" ltp.="" hrsz.="" alatt="" a="">
Felek a szerződés lejárta előtt a feladat-ellátást kiértékelték, kölcsönös megelégedettségük okán kinyilvánították,
hogy ismételten szerződést kívánnak kötni az óvodai feladatellátásra. Fentiek alapján Felek az alábbiak szerint
állapodnak meg:
1.) Szerződő felek rögzítik, hogy az óvoda befogadó képessége: 74 fő. A szerződő felek megállapodnak, hogy a
Megbízott 2014. április 1-től köteles - változatlan feltételek mellett - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv.
33.§ (1) bekezdése alapján 19 óvodai férőhelyet biztosít, felmenő rendszerben a kötelező felvételt biztosító óvodai
feladatellátásban. Az óvoda működése során felvételi körzetnek Gyomaendrőd Város közigazgatási területét kell
tekinteni. A felek rögzítik továbbá, hogy a köznevelési szerződés megkötése nem eredményez változást a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 21.§ (3) bekezdésében foglaltaknak, így nem tekintik átszervezésnek, a
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Megbízott eddig is részt vett az Önkormányzat által szervezett óvodai feladatellátásban.
2.) Megbízott kijelenti, hogy az intézmény jogszerű működtetéséhez szükséges engedélyekkel rendelkezik, a
személyi, tárgyi, munkavédelmi, közegészségügyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, a nevelő-oktató munka
folyamatos, hosszútávon biztonságos. Világnézetileg nem elkötelezett.
3.) Az Önkormányzat a jelen szerződés hatályba lépésével, a köznevelési megállapodás érvényességének idejére a
tulajdonában álló, a Megbízott használatában álló ismert, jó műszaki állapotban lévő óvodai feladatellátásra szolgáló
épületet haszonkölcsönbe adja. A Megbízott köteles gondoskodni az épület külső és belső jó karbantartásáról. Az
Önkormányzat köteles gondoskodni a szükséges felújításokról, az épület központi berendezéseinek,
vezetékrendszereinek üzemképtelenné válása esetén azok kijavításáról, esetleges cseréjéről, amennyiben azokat
nem a rendeltetésellenes, vagy gondatlan használat okozta. Az épület üzemeltetetésével járó költségek viselése a
Megbízottat terheli. A Megbízott az ingatlant csak a Köznevelési Szerződésben meghatározott célokra használhatja,
azt másnak át nem engedheti.
4.) Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük a jelen szerződés 2019. április 1. napján lép hatályba 5 (öt) év időtartamra
azzal, hogy az Önkormányzat a megbízott részére támogatást csak olyan mértékben biztosít, mint amilyen
támogatást a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás által fenntartott GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda a gyomaendrődi telephelyein az Önkormányzattól részesül. A támogatás
meghatározásánál ki kell számolni az Önkormányzat által adott egy óvodásra jutó átlagos támogatást és azt meg
kell szorozni a Megbízott által ellátott óvodások számával. Az egy óvodásra jutó Önkormányzati támogatás
számításánál a 2011. évi CXC. tv. 4. sz. mellékletének óvodai BC átlag létszámát kell figyelembe venni, függetlenül
a csoportba ténylegesen beíratott gyermek létszámtól. Amennyiben a Megbízott által fenntartott óvodában az átlag
létszám alatt van a tényleges beíratott létszám, úgy a támogatást a csoportkihasználtság %-os arányában kell
biztosítani. Az esetleges önkormányzati támogatás folyósítása azonos módon és ütemezésben történik, mint a
Társulás által fenntartott óvoda esetében.
Az Önkormányzat kijelenti, hogy a köznevelési szerződés hatálya idejére, figyelemmel arra, hogy a Megbízott az
óvodai feladat ellátási kötelezettségét átvállalja, a Megbízott által ellátott óvodások után a feladatfinanszírozás
alapján állami támogatást nem igényel.
5.) A Felek vállalják, hogy a köznevelési szerződés hatálya alatt folyamatosan együttműködnek. A Megbízott által a
feladatellátáshoz használt épület karbantartásával és felújításával kapcsolatos munkák ütemezéséről minden
tárgyévi költségvetési rendelet megalkotása előtt egyeztetnek. Az épület korszerűsítésével kapcsolatos pályázatok
benyújtása során együttműködnek.
A Megbízott az intézmény vezetőjével évente köteles írásbeli beszámolót készíteni az ellátás folyamatosságáról, a
működés biztonságáról, a pénzügyi finanszírozás helyzetéről.
A Megbízott az intézmény vezetőjével köteles a beszámolót tárgyaló képviselő-testületi üléseken, valamint bizottsági
üléseken meghívottként személyesen részt venni. A beszámolók leadásának időpontjai: tárgyév szeptember 10.
A beszámolót írásban köteles elkészíteni és a Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási Osztályán
leadni.
Az óvodai ellátás során előforduló, a szerződés tartalmát érintő esetleges módosításokat mindkét fél legalább 3
hónappal előbb, írásban jelezni köteles a másik félnek.
6.) A Felek kijelentik, hogy a határozott idő lejárta előtt egy hónappal a Köznevelési Szerződés teljesülését
kiértékelik és kölcsönös megelégedettség esetén ismételten szerződést kötnek óvodai feladatellátásra.
Az Önkormányzat a szerződés 4.) pontjában meghatározott idő lejárta előtt az alábbiakban meghatározott rendkívüli
okok miatt mondhatja fel a szerződést, úgy hogy a felmondás előtt köteles írásban felhívni a Megbízottat a
szerződésszerű teljesítésre, és amennyiben a Megbízott az írásbeli felszólítást követő 15 napon belül nem teljesít,
úgy a 15 napos határidő leteltét követő 30. napra mondhatja fel a megbízó a szerződést. Amennyiben a Megbízó a
Köznevelési Szerződést az alábbiakban meghatározott rendkívüli okok miatt mondja fel, a Megbízott köteles
megtéríteni, az óvodai indításával Önkormányzat általi ellátásával kapcsolatos minden igazolt költségét.
Az Önkormányzat azonnali felmondással élhet, amennyiben:
- a Megbízott az óvodai férőhelyek biztosításánál a szolgáltatást igénybevevők között szociális faji, felekezeti
szempontból hátrányos megkülönböztetést tesz.
- a Megbízott az óvodai szolgáltatás biztosításánál nem biztosítja a hatályos jogszabályokban meghatározott
képesítésű dolgozók foglalkoztatását, és a szükséges létszámot.
- a Megbízott az óvodai szolgáltatás teljesítését nem a hatályos szakmai jogszabályokban meghatározottak szerint
teljesíti, illetve nem biztosítja a szülői érdekképviseleti szervek működését.
- a megbízott a térítési díj fizetése mellett igénybe vehető szolgáltatásoknál megsérti a szolgáltatás önkéntes
igénybevételének elvét.
- a Megbízott az átadott épületrészt nem az óvodai ellátásra használja.
- az óvodai szolgáltatás végzését másnak átengedi, az épületrészt bérletbe adja.
- a térítési díjat nem a hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott szabályok figyelembevételével határozza
meg.
- a Megbízott az épületrész karbantartásával kapcsolatos, a szerződés 3.) pontjában meghatározott munkálatokat
elmulasztja, és mindez az óvoda épületének fennmaradását veszélyezteti.
15

- a Megbízott az óvodai ellátást nem végzi, illetve az erre a célra alapított intézmény működési engedélyét elveszti.
A Megbízott felmondással élhet írásban oly módon, hogy az Önkormányzatot szerződésszerű teljesítésre hívja fel, a
felhívás kézhezvételét követő 15 munkanaptól számított 30 munkanap elteltével az alább meghatározottak miatt:
- Az Önkormányzat a támogatást nem a szerződés 4.) pontjában meghatározottak szerint biztosítja.
- Az Önkormányzat a szerződés 3.) pontban meghatározott épületrész, valamint annak tartozékainak rejtett hibái
kijavításáról, az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül a szükséges intézkedést nem teszi
meg, és a hiba 60 napon belül nem kerül kijavításra. A felek megállapodnak, hogy a rejtett hiba kijavításaként
fogadják el, ha a megbízó a megbízott részére más olyan épületet biztosít, mely alkalmas az óvodai szolgáltatás
biztosítására, és az ebből eredő költségeit a megbízottnak biztosítja.
A Megbízott a szerződés 6.) pontjában meghatározott okok szerinti felmondása esetén követelheti a megbízótól,
hogy térítse meg az óvodai szolgáltatás biztosítására fordított a térítési díjakból és a feladatalapú támogatásból meg
nem térülő igazolt költségeit, valamint fizessen olyan összegű kártérítést, mely azonos azzal a tárgyévi
támogatással, melyet az önkormányzat köteles lenne biztosítani.
7.) A Felek esetleges jogvitájára illetve a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., a lakások és
helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv., a végrehajtására kiadott rendeletek, a gyermekétkeztetés térítési
díjának megállapításáról szóló 26/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelet előírásai az irányadók.
A Felek kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak arra kellő felhatalmazással rendelkeznek.
Jelen megállapodást Felek, közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.
A szerződés 3 számozott oldalból áll.
Gyomaendrőd, 2019. április 1.
Önkormányzat
Toldi Balázs
polgármester

Megbízott
Varjú Judit
ügyvezető

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"Bölcsőde bérleti szerződés meghosszabbítása - szándéknyilatkozat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Gyermekliget Óvodai Oktató
Nonprofit Kft-vel az 5502 Gyomaendrőd, Selyem u. 101. szám alatti bölcsőde épületére kötött bérleti szerződést
ismételten meg kívánja kötni határozott időtartamra, 2024. március 31. napjáig.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Toldi Balázs polgármestert, hogy
kezdeményezze a bölcsőde épület tulajdonjogának rendezése iránti eljárást, valamint a bérleti szerződés- tervezetét
döntésre készítse elő a 2019. augusztusi testületi ülésre.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2019. március 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2019. évi alapokra beérkezett pályázatok elbírálása
Hornok Imre
Nagyné Perjési Anikó egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!
A hiánypótlásra kötelezett három civil szervezet határidőre benyújtotta hiánypótlásban foglaltak szerinti
dokumentumokat.
2019. évi Környezetvédelmi
Mezőgazdasági Bizottság)

alapra

benyújtott

pályázatok (Városfenntartó,

Környezetvédelmi

és

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet (Kvör.), továbbá az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdetett azon civil szervezeteknek
támogatására, akik a rendeletekben foglalt cél szerinti tevékenységükkel hatékonyan segíthetik Gyomaendrőd Város
Önkormányzata környezetvédelmi feladatainak ellátását.
A pályázati űrlapok és a pályázat benyújtásához szükséges egyéb dokumentumok az önkormányzat honlapjáról
voltak letölthetők. A rendelet előírásai szerint a pályázatok kizárólag elektronikus úton nyújthatóak be. A benyújtási
határidő 2019. március 3-a éjfél volt.
A meghirdetett pályázatra összesen 7 pályázat érkezett be. A pályázatok, valamint a pályázatok összesített
táblázata az előterjesztéshez mellékletében találhatók.
2019-ben a következő pályázati célok támogathatók:
f) Vizek védelme
k) A holtágak környezetében megvalósuló, az épített környezet védelmére és fejlesztésére szolgáló közmű
beruházás közül a kövesút-, elektromos és ivóvíz vezeték -, szennyvíz – vagy csapadékvíz elvezetésére szolgáló
csatorna építése, fenntartása
Az egy pályázó által elnyerhető támogatás maximuma az Kvör. 6. § (3) értelmében: „A támogatás mértéke a
támogatható költségek önerő feletti része, maximum azonban a tárgy évet megelőző évben az egyesület
érdekeltségi területéről befolyt építményadó összege. A 3. § (1) bekezdés k) pontjában foglalt beruházás esetén a
támogatás mértéke maximum a tárgyévet megelőző évben az egyesület érdekeltségi területéről befolyt építményadó
összegének 150%-ában határozható meg.”
és (4) bekezdésében meghatározott „A nyújtandó támogatás mértéke – eltérő rendelkezés hiányában - legfeljebb a
tervezett költségek 30%-a lehet. A pályázatot elbíráló szerv kérésére be kell mutatni a fennmaradó saját rész
meglétének hitelt érdemlő igazolását.”
mértéke legfeljebb a pályázati kiírás 2. pontjában meghatározott keretösszeg azaz 4.000.000,-Ft.
2018. évben az egyesületek érdekeltségi területéről befolyt építményadó:
pályázó

építményadó

Siratói Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
(Sirató-zug)

1.409.760,-Ft

Peresi Holtág Környezetvédelmi Egyesület
(15401-15466, 16701-16781 hrsz.)

1.092.660,-Ft

Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület
(Kecsegés-zug)

1.055.320,-Ft

Békés Megyei Peresi Holtág Természetvédelmi Egyesület
(Peres-zug, Susány-zug)

277.080,-Ft

Papzugi Természetvédelmi és Horgász Egyesület
(Pap-zug)

439.464,-Ft

Templomzugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
(Templom-zug, Kis-zug)

1.491.110,-Ft

Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
(Sóczó-zug, Rév-zug)

1.876.344,-Ft
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Bónom-zug Vizéért Egyesület
(Bónom zug, Harcsás-zug és Kecskés Zug)

2.144.760,-Ft

Dan Zugi Egyesület
(Dan-zug)

1.469.064,-Ft

A támogatás feltétele: a Kvör. 7. § (2) bekezdésének megfelelően a pályázat keretében a saját forrás arányának
legkisebb mértéke a támogatási összeg 20 százaléka. A szükséges saját forrás biztosítása történhet természetben
vagy készpénzben.
Mivel a Papzugi Természetvédelmi és Horgász Egyesület pályázatát formailag nem megfelelően töltötte ki, így
pályázatuk a Civil alap terhére került benyújtásra, azonban a pályázat tartalmából, a benyújtó szervezet
tevékenységéből megállapítható, hogy a szervezet a Környezetvédelmi alapra kívánt pályázni. Kérem a Bizottság
döntését abban, hogy érvényesnek fogadja-e el a benyújtott pályázatot.
A támogatási kérelmeket formai és tartalmi szempontból a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság bírálja el és tesz javaslatot a támogatás mértékének megállapítására vagy az elutasításra. (1-4. határozati
javaslat)

2019. évi civil alapra benyújtott pályázatok (Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.)
önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyéb kapcsolódó
jogszabályok alapján pályázatot hirdetett azon civil szervezeteknek támogatására, akik a rendeletekben foglalt cél
szerinti tevékenységükkel hatékonyan segíthetik Gyomaendrőd Város Önkormányzata közművelődési feladatainak
ellátását.
A pályázati űrlapok és a pályázat benyújtásához szükséges egyéb dokumentumok az önkormányzat honlapjáról
voltak letölthetők. A rendelet előírásai szerint a pályázatok kizárólag elektronikus úton nyújthatóak be. A benyújtási
határidő 2019. március 3-a éjfél volt.
1. A civil A) komponense meghívásos jellegű, kiosztható támogatás 3.210.000,-Ft
Az A) komponensre meghívott szervezetek:
- ’Suttyomba’ a Viharsarok Népi Kulturörökségének Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány
- OMart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület (Tűzmenedék Együttes)
- Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
- Hallható Hang Alapítvány
- Színfolt Mazsorett Táncegyesület
- Határ Győző Kulturális Egyesület
- Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
2. A civil alap úgynevezett kötött részében 2.440.000,-Ft a kiosztható támogatás
- A Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzéséhez, gazdagításához és folyamatos bemutatása céljaként
1.540.000,-Ft pénzbeli támogatást biztosíthat a Képviselő-testület. Fenti célokra a Közalapítvány Gyomaendrőd
Város Közgyűjteményeiért nyújtott be támogatási kérelmet,
- a tűz elleni védekezés, a hivatásos és létesítményi tűzoltóságok tevékenységét, közreműködés a tűzoltóságok
nemzetközi kapcsolatainak ápolásában célként 500.000,-Ft-ot biztosíthat a Képviselő-testület. Fenti célra a
Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesülete nyújtott be támogatási kérelmet,
Fentieken kívül pályázatot nyújtott be a Civil alapra az Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány, valamint a
Papzugi Természetvédelmi és Horgászegyesület:
- az Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány pályázatát formailag nem megfelelően töltötte ki, így pályázatuk a
Civil alap terhére került benyújtásra, azonban a pályázat tartalmából, a benyújtó szervezet tevékenységéből
megállapítható, hogy az Idegenforgalmi alapra kívánt pályázni. A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság dönt abban, hogy érvényesnek fogadja-e el a benyújtott pályázatot.
- a Papzugi Természetvédelmi és Horgász Egyesület pályázatát formailag nem megfelelően töltötte ki, így
pályázatuk a Civil alap terhére került benyújtásra, azonban a pályázat tartalmából, a benyújtó szervezet
tevékenységéből megállapítható, hogy a szervezet a Környezetvédelmi alapra kívánt pályázni. A Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság dönt abban, hogy érvényesnek fogadja-e el a benyújtott pályázatot.
A pályázatok az előterjesztéshez mellékletében találhatók.
A támogatási kérelmeket formai és tartalmi szempontból az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
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Esélyegyenlőségi Bizottság bírálja el és tesz javaslatot a támogatás mértékének megállapítására vagy az
elutasításra. (5-8. határozati javaslat)

2019. évi Sport és Idegenforgalmi alapokra beérkezett pályázatok
(Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati
rendelet 7. §-a, a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) önkormányzati
rendelet 7. §-a, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot
hirdetett azon civil szervezeteknek támogatására, akik a rendeletekben foglalt cél szerinti tevékenységükkel
hatékonyan segíthetik Gyomaendrőd Város Önkormányzata sport, és idegenforgalmi feladatainak ellátását.
A pályázati űrlapok és a pályázat benyújtásához szükséges egyéb dokumentumok az önkormányzat honlapjáról
voltak letölthetők. A rendeletek előírásai szerint a pályázatok kizárólag elektronikus úton nyújthatóak be. A benyújtási
határidő 2019. március 3-a éjfél volt.
A Sport alap nyílt pályázatára 13 pályázat, a sport alap egyedi támogatásaira (sporttelep fenntartására) 2 pályázat
érkezett.
A Sport alap nyílt pályázati rendszerében 13.800.000,-Ft-ot oszthat szét a döntéshozó, míg a sporttelepek
fenntartása tekintetében 700.000,-Ft-ot.
Az Idegenforgalmi alap A) komponense meghívásos, 2 szervezet nyújtotta be pályázatát, a kiosztható támogatás
1.500.000,-Ft.
Mivel az Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány pályázatát formailag nem megfelelően töltötte ki, így pályázatuk
a Civil alap terhére került benyújtásra, azonban a pályázat tartalmából, a benyújtó szervezet tevékenységéből
megállapítható, hogy az Idegenforgalmi alapra kívánt pályázni. Kérem a bizottság döntését abban, hogy
érvényesnek fogadja-e el a benyújtott pályázatot.
Továbbá a Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör támogatási kérelemmel fordult Gyomaendrőd Város Önkormányzatához.
Mivel az országos szövetség helyi tagszervezeteként működnek, így cégkapu létrehozására lehetőségük nincs, így
technikai okokba ütközött a pályázatuk hivatalos benyújtása. Kérem a bizottság döntését abban, hogy kívánja e
támogatni a Dr. Tóth Elek Kertbarát Kört, a támogatási kérelmük alapján.
A B) komponens nyílt, 9 pályázat érkezett, a kiosztható támogatás 1.400.000,-Ft
A pályázatok az előterjesztéshez mellékletében találhatók.
A támogatási kérelmeket formai és tartalmi szempontból a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága bírálja el és tesz javaslatot a támogatás mértékének megállapítására vagy az elutasításra.
(9-18. határozati javaslat)
Kérem a Tisztelt Bizottságokat, hogy a benyújtott pályázatok támogatási javaslatáról dönteni szíveskedjenek.
1. döntési javaslat
"2019. évben Környezetvédelmi alapra beérkezett pályázatok értékelése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a 2019. évben Környezetvédelmi alapra beérkezett
S.sz.
Pályázó
Pályázati azonosító
1 Békés Megyei Peresi-holtág Természetvédelmi
Egyesület

KOR-001-19

2 Bónom-zug Vizéért Egyesület

KOR-002-19

3 Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület

KOR-003-19

4 Peresi Holtág Környezetvédelmi Egyesület

KOR-004-19

5 Dan Zugi Egyesület

KOR-006-19
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6 SIRATÓI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HORGÁSZ
EGYESÜLET

KOR-007-19

7 Soczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület KOR-008-19
azonosítójú pályázatokat formai és tartalmi szempontból érvényesnek minősíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"2019. évben Környezetvédelmi alapra beérkezett pályázatok elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a 2019. évben Környezetvédelmi alapra beérkezett pályázatok az alábbiakban javasolja támogatni.
S.sz.

Pályázó

Pályázati azonosító

Igényelt támogatás

1 Békés Megyei Peresi-holtág
Természetvédelmi Egyesület

KOR-001-19

640.000,-Ft

2 Bónom-zug Vizéért Egyesület

KOR-002-19

1.100.000,-Ft

3 Kecsegészug Tájvédelmi és
Horgász Egyesület

KOR-003-19

1.000.000,-Ft

4 Peresi Holtág
Környezetvédelmi Egyesület

KOR-004-19

1.000.000,-Ft

5 Dan Zugi Egyesület

KOR-006-19

800.000,-Ft

6 SIRATÓI
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
HORGÁSZ EGYESÜLET

KOR-007-19

1.900.000,-Ft

7 Soczózugi Környezetvédelmi
és Horgász Egyesület

KOR-008-19

600.000,-Ft

Javasolt támogatás

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Papzugi Természetvédelmi és Horgász Egyesület pályázatának értékelése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a 2019. évben Környezetvédelmi alapra formailag hibásan beérkezett
S.sz.
1

Pályázó

Pályázati azonosító

Papzugi Természetvédelmi és Horgász Egyesület

CIV-008-19

azonosítójú pályázatot a pályázat tartalmára és benyújtó szervezet tevékenységére tekintettel formai hiba ellenére
érvényesnek minősíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
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"Papzugi Természetvédelmi és Horgász Egyesület pályázatának elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a 2019. évben Környezetvédelmi alapra formailag hibásan beérkezett pályázatot az alábbiakban javasolja
támogatni.
S.sz.

Pályázó

1

Papzugi Természetvédelmi és
Horgász Egyesület

Pályázati azonosító

Igényelt támogatás

CIV-008-19

Javasolt támogatás

600.000,-Ft

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
5. döntési javaslat
"2019. évi civil alap A) komponensére benyújtott pályázatok értékelése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága a 2019. évi civil alap A) komponensére benyújtott
S.sz.
Pályázó
Pályázati azonosító
1

Színfolt Mazsorett Táncegyesület

CIV-002-19

2

Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány -formai hibás -

CIV-003-19

3

Suttyomba Alapítvány

CIV-004-19

4

Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány

CIV-005-19

5

Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány

CIV-006-19

6

Hallható Hang Alapítvány

CIV-007-19

7

Papzugi Természetvédelmi és Horgász Egyesület - formai hibás -

CIV-008-19

8

OMart Kulturális Műhely Egyesület

CIV-011-19

formai és tartalmi szempontból érvényesnek minősíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
6. döntési javaslat
"2019. évi civil alap A) komponensére benyújtott pályázatok elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága az alábbiakban javasolja 2019. évben támogatni a civil alap A) komponensére
benyújtott támogatási kérelmeket:
S.sz.
1

Pályázó
Színfolt Mazsorett

Pályázati azonosító
CIV-002-19
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Igényelt támogatás
500.000,-Ft

Javasolt támogatás

Táncegyesület
2

Suttyomba Alapítvány

CIV-004-19

500.000,-Ft

3

Gyomaendrődi Zenebarátok
Kamarakórus Alapítvány

CIV-005-19

952.350,-Ft

4

Körösmenti Táncegyüttes
Alapítvány

CIV-006-19

1.200.000,-Ft

5

Hallható Hang Alapítvány

CIV-007-19

1.095.000,-Ft

6

OMart Kulturális Műhely
Egyesület

CIV-011-19

281.300,-Ft

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
7. döntési javaslat
"2019. évi civil alap meghatározott céljaira benyújtott pályázatok értékelése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága a 2019. évi civil alap meghatározott céljaira benyújtott
S.sz.

Pályázó

Pályázati azonosító

1 Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület

CIV-001-19

2 Közalapítvány Gyomaendrőd Város
Közgyűjteményeiért

CIV-010-19

azonosítójú pályázatokat formai és tartalmi szempontból érvényesnek minősíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
8. döntési javaslat
"2019. évi civil alap meghatározott céljaira benyújtott pályázatok elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága az alábbiakban javasolja támogatni 2019. évben a civil alap meghatározott céljára
benyújtott támogatási kérelmet:
S.sz.

Pályázó

Pályázati azonosító

Igényelt támogatás

1 Gyomaendrőd Város Tűzoltó
Egyesület

CIV-001-19

500.000,-Ft

2 Közalapítvány Gyomaendrőd
Város Közgyűjteményeiért

CIV-0010-19

1.540.000,-Ft

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
9. döntési javaslat
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Javasolt támogatás

"2019. évi Sport alap nyílt pályázatára beérkezett pályázatok értékelése "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága a 2019. évi sport alap nyílt pályázatára benyújtott
S.sz.

Pályázó

Pályázati azonosító

1

Központi Sport és Ifjúsági Egyesület

SPO-001-19

2

Körösmenti Íjfeszítő Egylet

SPO-002-19

3

Hencz Wrestling Birkózó Sportegyesület

SPO-003-19

4

Gyomaendrődi Futball Club

SPO-004-19

5

Gyomaendrődi Futball Club

SPO-005-19

6

Székely Mihály Modellező és Sportklub

SPO-006-19

7

RUMBA Táncsport Egyesület

SPO-007-19

8

Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület

SPO-008-19

9

Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület

SPO-009-19

10

Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület

SPO-011-19

11

KörösFit Diáksport Egyesület

SPO-012-19

12

Körös Kajak Sportegyesület

SPO-014-19

13

Gyomaendrődi Judo Klub

SPO-016-19

14

Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesület

SPO-017-19

15

Gyoma-Gym Sportegyesület

SPO-018-19

azonosítójú pályázatokat forma és tartalmi szempontból érvényesnek minősíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
10. döntési javaslat
"2019. évi Sport alap nyílt pályázatára beérkezett pályázatok elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága a 2019. évi sport alap nyílt pályázatára benyújtott támogatási kérelmeket az alábbiakban
javasolja támogatni.
S.sz.

Pályázó

Pályázati
azonosító

Igényelt támogatás Javasolt támogatás

1

Központi Sport és Ifjúsági Egyesület

SPO-001-19

1.590.000,-Ft

2

Körösmenti Íjfeszítő Egylet

SPO-002-19

960.000,-Ft

3

Hencz Wrestling Birkózó Sportegyesület

SPO-003-19

540.000,-Ft

4

Gyomaendrődi Futball Club

SPO-005-19

4.000.000,-Ft

5

Székely Mihály Modellező és Sportklub

SPO-006-19

130.000,-Ft

6

RUMBA Táncsport Egyesület

SPO-007-19

1.389.000,-Ft

7

Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület

SPO-008-19

1.300.000,-Ft

8

Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület SPO-011-19

9

KörösFit Diáksport Egyesület

SPO-012-19

975.000,-Ft

10

Körös Kajak Sportegyesület

SPO-014-19

2.500.000,-Ft
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6.120.000,-Ft

11

Gyomaendrődi Judo Klub

SPO-016-19

3.500.000,-Ft

12

Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola
Sportegyesület

SPO-017-19

600.000,-Ft

13

Gyoma-Gym Sportegyesület

SPO-018-19

300.000,-Ft

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
11. döntési javaslat
"2019. évi sport alap meghatározott céljaira benyújtott pályázatok értékelése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága a 2019. évi sport alap meghatározott céljaira benyújtott
S.sz.

Pályázó

Pályázati azonosító

1

Gyomaendrődi Futball Club

SPO-004-19

2

Gyomaendrőd Gyermeklabdarúgó Egyesület

SPO-009-19

azonosítójú pályázatokat formai és tartalmi szempontból érvényesnek minősíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
12. döntési javaslat
"2019. évi sport alap meghatározott céljaira benyújtott pályázatok elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága az alábbiakban javasolja 2019. évben támogatni a sport alap meghatározott céljára
benyújtott támogatási kérelmet:
S.sz.
Pályázó
Pályázati azonosító
Igényelt támogatás
Javasolt támogatás
1 Gyomaendrődi Futball Club
SPO-004-19
350.000,-Ft
2 Gyomaendrőd
SPO-009-19
350.000,-Ft
Gyermeklabdarúgó Egyesület
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
13. döntési javaslat
"2019. évi idegenforgalmi alap A) komponensére benyújtott pályázatok értékelése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága a 2019. évi idegenforgalmi alap A) komponensére benyújtott
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S.sz.

Pályázó

Pályázati azonosító

1 Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány

IFA-004-19

2 Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai
Egyesület

IFA-010-19

azonosítójú pályázatokat formai és tartalmi szempontból érvényesnek minősíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
14. döntési javaslat
"2019. évi idegenforgalmi alap A) komponensére benyújtott pályázatok elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága az alábbiakban javasolja 2019. évben támogatni az idegenforgalmi alap A) komponensére
benyújtott támogatási kérelmeket:
S.sz.
Pályázó
Pályázati azonosító
Igényelt támogatás Javasolt támogatás
1 Rózsahegyi Iskola Diákjaiért
Alapítvány

IFA-004-19

500.000,-Ft

2 Gyomaendrődi Üdültetési
Szövetség Turisztikai
Egyesület

IFA-010-19

550.000,-Ft

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
15. döntési javaslat
"Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány pályázatának értékelése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága a 2019. évi idegenforgalmi alap A) komponensére formailag hibásan benyújtott
S.sz.
1

Pályázó

Pályázati azonosító

Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány

CIV-003-19

azonosítójú pályázatot a formai hiba ellenére érvényesnek minősíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
16. döntési javaslat
"Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány pályázatának elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
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Közbeszerzési Bizottsága 2019. évben az idegenforgalmi alap A) komponensére formailag hibásan benyújtott
támogatási kérelmet az alábbiakban javasolja támogatni:
S.sz.
1

Pályázó

Pályázati azonosító

Értékek Megmentése a
Jövőnek Alapítvány

Igényelt támogatás

CIV-003-19

Javasolt támogatás

1.350.000,-Ft

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
17. döntési javaslat
"2019. évi idegenforgalmi alap B) komponensére benyújtott pályázatok értékelése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága a 2019. évi idegenforgalmi alap B) komponensére benyújtott
S.sz.

Pályázó

Pályázati azonosító

1 Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak
Gyomaendrődi Egyesülete

IFA-001-19

2 Suttyomba Alapítvány

IFA-002-19

3 Sallainé Soczó Anikó e.v.

IFA-003-19

4 Dél Alföld EU Egyesület

IFA-005-19

5 Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete 243.
Gyomaendrőd

IFA-006-19

6 Szabad Madár Dobkör Egyesület

IFA-007-19

7 HALGASZTRONÓMIAI EGYESÜLET

IFA-008-19

8 IRIMIÁS RÓBERT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

IFA-009-19

9 Emberi Összefogásással a Környezetért,
Természetért Egyesület

IFA-012-19

azonosítójú pályázatokat formai és tartalmi szempontból érvényesnek minősíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
18. döntési javaslat
"2019. évi idegenforgalmi alap B) komponensére benyújtott pályázatok elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága az alábbiakban javasolja 2019. évben támogatni az idegenforgalmi alap B) komponensére
benyújtott támogatási kérelmeket:
S.sz.

Pályázó

Pályázati azonosító

Igényelt támogatás

1 Mozgáskorlátozottak és
Hadirokkantak Gyomaendrődi
Egyesülete

IFA-001-19

90.500,-Ft

2 Suttyomba Alapítvány

IFA-002-19

650.000,-Ft
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Javasolt támogatás

3 Sallainé Soczó Anikó e.v.

IFA-003-19

313.440,-Ft

4 Dél Alföld EU Egyesület

IFA-005-19

220.000,-Ft

5 Galamb és Kisállattenyésztők IFA-006-19
Egyesülete 243. Gyomaendrőd

130.000,-Ft

6 Szabad Madár Dobkör
Egyesület

IFA-007-19

160.000,-Ft

7 HALGASZTRONÓMIAI
EGYESÜLET

IFA-008-19

400.000,-Ft

8 IRIMIÁS RÓBERT EGYÉNI
VÁLLALKOZÓ

IFA-009-19

1.000.000,-Ft

9 Emberi Összefogással a
Környezetért, Természetért
Egyesület

IFA-012-19

120.000,-Ft

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2019. március 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a holtági egyesületek 2018. évi tevékenységéről
Nagy Réka
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd közigazgatási területén működő holtági egyesületek benyújtották éves beszámolóikat a 2018. évi
tevékenységükről, Gyomaendrőd Város Önkormányzata által nyújtott támogatások felhasználásáról, illetve a
kezelésük alatt álló holtágak üzemeltetéséről.
A Kecsegészug Tájvédelmi és Horgászegyesület, a Pap-zugi Természetvédelmi és Horgászegyesület, a
Templomzugi Környezetvédelmi és Horgászegyesület, a Bónom-Zug Vizéért Egyesület és a Sóczózugi
Környezetvédelmi és Horgászegyesület elkészítették az éves egyesületi beszámolójukat.
A beszámolók összefoglalva:
- Kecsegészug Tájvédelmi és Horgászegyesület:
Tagok száma: 122 fő
Kapott támogatás: 450 000 Ft
Haltelepítés: 3 461 000 Ft
Útjavítás, karbantartás: 634 000 Ft
Halőrzés: 234 000 Ft
- Pap-zugi Természetvédelmi és Horgászegyesület:
Tagok száma: 67 fő
Kapott támogatás: 255 000 Ft
Haltelepítés: 1 052 000 Ft
Útjavítás, karbantartás: 298 000 Ft
Vízkezelés, vízminőség vizsgálat: 503 000 Ft
- Templomzugi Környezetvédelmi és Horgászegyesület:
Tagok száma: 87 fő
Kapott támogatás: 550 000 Ft
Haltelepítés: 4 295 000 Ft
Útjavítás, karbantartás: 550 000 Ft
Vízpótlás: 114 000 Ft
- Bónom-Zug Vizéért Egyesület
Tagok száma: 159 fő
Kapott támogatás: 550 000 Ft
Haltelepítés: 15 577 775 Ft
Vízkezelés, vízminőség vizsgálat: 2 891 542 Ft
- Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgászegyesület
Kapott támogatás: 500 000 Ft
Haltelepítés: 4 856 000 Ft
Vízkezelés, vízminőség vizsgálat: 140 000 Ft
Útjavítás, karbantartás: 1 260 000 Ft
A teljes beszámolók az előterjesztés mellékletét képezik.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület
2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a Papzugi Természetvédelmi és Horgász Egyesület
2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a Templomzugi Környezetvédelmi és Horgász
Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a Bónom-zug Vizéért Egyesület 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
5. döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2019. március 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2019. évi útfelújítási terv
Pardi László osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A korábbi évekhez hasonlóan összegyűjtöttük a városüzemeltetési osztályra beérkezett lakossági, intézmény vezetői
és képviselői útfelújítási és útépítési kéréseket és javaslatokat.
A beérkezett kérések megvalósításának műszaki tartalma pontosan és részletesen nem került kidolgozásra, de
(megközelítő) költségbecslés készült hozzá.
A beérkezett javaslatok az alábbiak:
Munka megnevezése

Munka műszaki
tartalma

Kátyúzás

Nettó
kivitelezési
költség

2000 m2
231 m hosszú, 2 m
széles szórt kerékpárút
Bánomkerti kerékpárút építése a 46. számú
meghoszabbítása
főút mellett

2 217 600 Ft

598 752 Ft

Blaha úti járda és
parkoló felújítása

1 835 775 Ft

495 659 Ft

1 487 454 Ft

401 613 Ft

2 800 000 Ft

756 000 Ft

2 900 000 Ft

783 000 Ft

Hősök úti járda
felújítása

Hősök úti járda
felújítása (53 sz. - 55/1
sz.)

A 2018-ban megépített
parkoló mellé további 4
parkoló építése
Meglévő burkolat
Vásártéri ltp. 34. épület felújítása, 104 m
előtti út felújítása
hosszúságban
Az Árpád út és a
fegyvernek utca közötti
szakaszon található
párhuzamos parkolók
Fő úti párhuzamos
burkolatának felújítása.
parkolók felújítása
180 m * 2,5 m
Az Orgona utca déli
szakaszának
aszfaltozása a meglévő
útalapra, 363 m
Orgona utca 1. ütem hosszúságban
Az Orgona utca északi
szakaszának
aszfaltozása a meglévő
Orgona utca 2. ütem útalapra
Kossuth úti parkoló
bővítése

Vadász utca

269 m hosszú és 3 m
széles útalap építés

12500000

Áfa

3 780 000 Ft

9 450 000 Ft

3 375 000 Ft

1 020 600 Ft

2 551 500 Ft

2 910 000 Ft

785 700 Ft

3 780 000 Ft

1 020 600 Ft
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Bruttó
kivitelezési
költség

Megjegyzés

Tervezést és
engedélyezést nem
15 875 000 Ft igényel
Tervezést és
engedélyezést nem
2 816 352 Ft igényel
Tervezést és
engedélyezést nem
2 331 434 Ft igényel
Tervezést és
engedélyezést nem
1 889 067 Ft igényel
Építési engedély
köteles, tervezés és
műszaki ellenőrzés
3 556 000 Ft szükséges
Tervezést és
engedélyezést nem
3 683 000 Ft igényel

Közútkezelői
hozzájárulás
4 800 600 Ft szükséges
Építési engedély
köteles, tervezés és
műszaki ellenőrzés
12 001 500 Ft szükséges
Építési engedéllyel
rendelkezik, műszaki
3 695 700 Ft ellenőrzés szükséges
Csak útalap építés
esetén engedély
nélkül végezhető
4 800 600 Ft tevékenység

Kossuth út 45 szám
5 férőhelyes
előtti parkoló építése, párhuzamos beállású
Földhivatal előtt
parkoló építése
A Selyem út - Fő út
Október 6. ltp járda
közötti járdaszakasz
felújítása
teljes felújítása
A Piac bejárata és a
Kossuth út közötti
szakaszon a meglévő
Pásztor János utcai
járda nyomvonalában
járda felújítása
új járda építése
A Pásztor János út és
a MÁV állomás közötti
járdaszakaszon
Kossuth úti járda
összesen 35 m járda
felújítása
újjá építése
A csapadékcsatorna
Vásártéri ltp. 1-15. út lefedése, szegélykő
szélesítés, parkoló
visszapontás és út
építés
szélesítés
Mozgáskorlátozott
lejáró építése az
Erzsébet ligetbe a
Hantoskerti közúti híd
mellett
Járdaburkolat építés
Hősök úti útburkolat
A meglévő burkolat 1
szélesítés a Fő út
m-el történő
kereszteződésénél
szélesítése
150 m2 térburkolókő
Áchim úti termálkút
újrarakása, 76 m2 új kő
térburkolat javítása
felhasználásával
Hantoskerti úton
lejárók építése

Fő út 94-100 útépítés
Polányi Máté úton
járda javítás
(Szabadság utca Temető bejárat)
Korányi utca-Décsi
utca kereszteződése,
kanyarodó ív
szélesítés
Blaha úti óvoda előtt 8
férőhelyes parkoló
építése

60 m2 útalap és
burkolat építése
82 m 3 m széles lakóút
építése
116 m járda átépítése,
meglévő elbontásával,
1 m szélesség

5 m2 útalap és
aszfaltburkolat építés
8 férőhelyes,
térkőburkolatos parkoló
építése, 100 m2
930 m2 aszfaltfelület
felújítása, meglévő
aszfalt marása 0-5 cm
MÁV állomás előtti
vastagságban, új 5 cm
buszmegálló és
vastag aszfaltréteg
parkoló felújítása
kiépítése
4050 m2 út felületi
rendezése, átlagosan 5
cm új murvaréteg
terítéssel, padka
Kocsorhegyi útjavítása rendezéssel.
Új aszfaltréteg
Kner utca aszfaltozása kiépítése

2 465 000 Ft

665 550 Ft

6 346 000 Ft

1 713 420 Ft

10 800 000 Ft

905 600 Ft

8 000 000 Ft

Építési engedéllyel
rendelkezik, műszaki
3 130 550 Ft ellenőrzés szükséges
Tervezést és
engedélyezést nem
8 059 420 Ft igényel

2 916 000 Ft

Tervezést és
engedélyezést nem
13 716 000 Ft igényel

244 512 Ft

Tervezést és
engedélyezést nem
1 150 112 Ft igényel

2 160 000 Ft

Tervezést és
engedélyezést nem
10 160 000 Ft igényel

400 000 Ft

108 000 Ft

550 000 Ft

148 500 Ft

723 520 Ft

195 350 Ft

660 000 Ft

178 200 Ft

2 706 000 Ft

730 620 Ft

Tervezést és
engedélyezést nem
508 000 Ft igényel
Tervezést és
engedélyezést nem
698 500 Ft igényel
Tervezést és
engedélyezést nem
918 870 Ft igényel
Tervezést és
engedélyezést nem
838 200 Ft igényel
Építési engedély
köteles, tervezés és
műszaki ellenőrzés
3 436 620 Ft szükséges

297 540 Ft

Tervezést és
engedélyezést nem
1 399 540 Ft igényel

1 102 000 Ft

55 000 Ft

14 850 Ft

6 400 000 Ft

1 728 000 Ft

Tervezést és
engedélyezést nem
69 850 Ft igényel
Tervezést és
engedélyezést
8 128 000 Ft igényel

1 620 000 Ft

Tervezést és
engedélyezést nem
7 620 000 Ft igényel

6 000 000 Ft

7 290 000 Ft

1 968 300 Ft

2 777 250 Ft

749 858 Ft
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Tervezést és
engedélyezést nem
9 258 300 Ft igényel
Tervezést és
engedélyezést nem
3 527 108 Ft igényel

Blaha út, Idősek
Otthona előtti burkolat Szegély építés és
szélesítés
kőzúzalék terítés
A Tompa út és a Jókai
utca közötti szakaszon
Bajcsy Zsilinszky úton a meglévő járda
járda javítás
átépítése

50 000 Ft

13 500 Ft

Tervezést és
engedélyezést nem
63 500 Ft igényel

Tervezést és
engedélyezést nem
1 221 000 Ft
329 670 Ft
1 550 670 Ft igényel
102 112 199 Ft 27 570 294 Ft 129 682 493 Ft

A 2019. évi költségvetésben „Külterületi utak felújítására” 10 millió forint és „Út és parkoló építésre” 18 millió forint,
„Járda felújításra” 30 millió forint, a „MÁV állomás előtti terület rendezésére” 15 millió forint, „Járda felújítás/pályázat”ra 7 millióforint került elkülönítésre, melyhez további 20 millió forint csoportosítható a „Belterületi utak fenntartás”
szakfeladat terhére.
A fenti előterjesztés az összes beérkezett igényt tartalmazza. A rendelkezésre álló források figyelembevételével
kijelenthető, hogy az összes igény nem valósítható meg többlet forrás kijelölése nélkül. Az előkészítő munka
folytatásához kérjük a Képviselő-testületet, hogy a további kidolgozásra szánt munkálatok listáját állítsa össze, mely
alapján az áprilisi ülésre beterjesztésre kerülhet a végleges, becsült költségekkel ellátott 2019 évi építési és felújítási
terv.
A rendelkezésre álló források és az ár-érték arány alapján elkészítettük a felújítási javaslatunkat, mely a határozati
javaslatban megtalálható.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Felújítási terv I. fordulós elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi út és parkoló építési valamint útfelújítási
munkálatok előkészítése során további kidolgozásra az alábbi helyszíneket jelöli ki:
Munka
megnevezése

Kátyúzás
Bánomkerti
kerékpárút
meghoszabbítása

Munka műszaki
tartalma

2000 m2
231 m hosszú, 2 m
széles szórt kerékpárút
építése a 46. számú főút
mellett

Blaha úti járda és
parkoló felújítása
Hősök úti járda
felújítása

Hősök úti járda felújítása
(53 sz. - 55/1 sz.)

A 2018-ban megépített
Kossuth úti parkoló parkoló mellé további 4
bővítése
parkoló építése
Vásártéri ltp. 34.
Meglévő burkolat

Nettó
kivitelezési
költség
12500000

Áfa

3 375 000 Ft

2 217 600 Ft

598 752 Ft

1 835 775 Ft

495 659 Ft

1 487 454 Ft

401 613 Ft

2 800 000 Ft

756 000 Ft
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Bruttó
kivitelezési
költség

Megjegyzés

Tervezést és
engedélyezést
15 875 000 Ft nem igényel
Tervezést és
engedélyezést
2 816 352 Ft nem igényel
Tervezést és
engedélyezést
2 331 434 Ft nem igényel
Tervezést és
engedélyezést
1 889 067 Ft nem igényel
Építési engedély
köteles, tervezés
és műszaki
ellenőrzés
3 556 000 Ft szükséges
Tervezést és

épület előtti út
felújítása

felújítása, 104 m
hosszúságban
Az Árpád út és a
fegyvernek utca közötti
szakaszon található
párhuzamos parkolók
Fő úti párhuzamos burkolatának felújítása.
parkolók felújítása 180 m * 2,5 m
Az Orgona utca déli
szakaszának
aszfaltozása a meglévő
útalapra, 363 m
Orgona utca 1. ütem hosszúságban

Vadász utca

269 m hosszú és 3 m
széles útalap építés

Kossuth út 45 szám
előtti parkoló
5 férőhelyes
építése, Földhivatal párhuzamos beállású
előtt
parkoló építése
A Selyem út - Fő út
Október 6. ltp járda közötti járdaszakasz
felújítása
teljes felújítása
A Piac bejárata és a
Kossuth út közötti
szakaszon a meglévő
Pásztor János utcai járda nyomvonalában új
járda felújítása
járda építése
A Pásztor János út és a
MÁV állomás közötti
járdaszakaszon
Kossuth úti járda
összesen 35 m járda újjá
felújítása
építése
Mozgáskorlátozott
lejáró építése az
Erzsébet ligetbe a
Hantoskerti közúti
híd mellett
Járdaburkolat építés
Hősök úti útburkolat
szélesítés a Fő út
A meglévő burkolat 1 mkereszteződésénél el történő szélesítése
150 m2 térburkolókő
Áchim úti termálkút újrarrakása, 76 m2 új kő
térburkolat javítása felhasználásával
Hantoskerti úton
lejárók építése
Polányi Máté úton
járda javítás
(Szabadság utca Temető bejárat)
Korányi utca-Décsi
utca
kereszteződése,
kanyarodó ív
szélesítés
Blaha úti óvoda előtt
8 férőhelyes parkoló
építése

60 m2 útalap és burkolat
építése
116 m járda átépítése,
meglévő elbontásával, 1
m szélesség

5 m2 útalap és
aszfaltburkolat építés
8 férőhelyes,
térkőburkolatos parkoló
építése, 100 m2
930 m2 aszfaltfelület
felújítása, meglévő

2 900 000 Ft

783 000 Ft

engedélyezést
3 683 000 Ft nem igényel

3 780 000 Ft

1 020 600 Ft

9 450 000 Ft

2 551 500 Ft

3 780 000 Ft

1 020 600 Ft

2 465 000 Ft

665 550 Ft

6 346 000 Ft

1 713 420 Ft

Közútkezelői
hozzájárulás
4 800 600 Ft szükséges
Építési engedély
köteles, tervezés
és műszaki
ellenőrzés
12 001 500 Ft szükséges
Csak útalap építés
esetén engedély
nélkül végezhető
4 800 600 Ft tevékenység
Építési
engedéllyel
rendelkezik,
műszaki
ellenőrzés
3 130 550 Ft szükséges
Tervezést és
engedélyezést
8 059 420 Ft nem igényel

2 916 000 Ft

Tervezést és
engedélyezést
13 716 000 Ft nem igényel

244 512 Ft

Tervezést és
engedélyezést
1 150 112 Ft nem igényel

10 800 000 Ft

905 600 Ft

400 000 Ft

108 000 Ft

550 000 Ft

148 500 Ft

723 520 Ft

195 350 Ft

660 000 Ft

178 200 Ft

Tervezést és
engedélyezést
508 000 Ft nem igényel
Tervezést és
engedélyezést
698 500 Ft nem igényel
Tervezést és
engedélyezést
918 870 Ft nem igényel
Tervezést és
engedélyezést
838 200 Ft nem igényel

297 540 Ft

Tervezést és
engedélyezést
1 399 540 Ft nem igényel

1 102 000 Ft

55 000 Ft

14 850 Ft

6 400 000 Ft

1 728 000 Ft
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Tervezést és
engedélyezést
69 850 Ft nem igényel
Tervezést és
engedélyezést
8 128 000 Ft igényel

MÁV állomás előtti
buszmegálló és
parkoló felújítása

Kocsorhegyi
útjavítása
Kner utca
aszfaltozása
Blaha út, Idősek
Otthona előtti
burkolat szélesítés
Bajcsy Zsilinszky
úton járda javítás

aszfalt marása 0-5 cm
vastagságban, új 5 cm
vastag aszfaltréteg
kiépítése
4050 m2 út felületi
rendezése, átlagosan 5
cm új murvaréteg
terítéssel, padka
rendezéssel.
Új aszfaltréteg kiépítése
Szegély építés és
kőzúzalék terítés
A Tompa út és a Jókai
utca közötti szakaszon a
meglévő járda átépítése

6 000 000 Ft

1 620 000 Ft

7 290 000 Ft

1 968 300 Ft

2 777 250 Ft

749 858 Ft

50 000 Ft

13 500 Ft

1 221 000 Ft
88 496 199 Ft

329 670 Ft
23 893 974 Ft

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Tervezést és
engedélyezést
7 620 000 Ft nem igényel
Tervezést és
engedélyezést
9 258 300 Ft nem igényel
Tervezést és
engedélyezést
3 527 108 Ft nem igényel
Tervezést és
engedélyezést
63 500 Ft nem igényel
Tervezést és
engedélyezést
1 550 670 Ft nem igényel
112 390 173 Ft

8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2019. március 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Lakossági járda felújítási és szennyvízcsatlakozási pályázat 2019
Cselei Tamás
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2018. évben járda felújítási pályázatban összesen 37 db támogatói okirat született, 40 db benyújtott pályázatból. A
tavalyi évben benyújtott pályázatokban szereplő igény 837 méter, a már megépített járdák hossza ebből 592 méter.
Szennyvíz csatlakozási támogatás keretein belül 3 db engedményes szerződés született az 5 db benyújtott
pályázatból, a megvalósítás szinte minden pályázati helyszínen megtörtént.
Mivel a pályázatok kiírásakor meghatározott keretösszegek és építési anyagok mind vagy részben felhasználásra
kerültek, jelenleg a pályázatok nem állnak nyitva.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete a Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 7. § (4) és (5) bekezdése határozza meg, a szennyvíz
csatlakozási és járda felújítási pályázatok költségvetési előirányzatát, mint pályázható alapot. A 2018-as év
statisztikái alapján a „Lakossági járda felújítási” pályázat támogatására első körben 2 millió Ft, a „Lakossági
szennyvíz csatlakozási” pályázat támogatására pedig 1.165.000 Ft elkülönítése javasolt. Mivel a pályázati
támogatások igénybevételéhez szükséges költségvetési források csak az adott költségvetési évre biztosítottak, a
költségvetési év végével azok az előirányzatok formálisan megszűnnek, adott esetben ki is merülhetnek és csak a
tárgyévi költségvetés fog újból előirányzatot biztosítani, így indokolt a folyamatos beadási határidejű pályázatokat
úgy meghirdetni, hogy azok a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, de legkésőbb a tárgyév december 31-ig
folyamatosan nyújtható be.
A pályázati felhívások a határozati javaslatokban megtalálhatók.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"Lakossági járda felújítási pályázat "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Lakossági járda felújítási támogatása” című LJT2019 számú pályázati felhívást az alábbiak szerint elfogadja:
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Lakossági járda felújítás támogatása”
Pályázat kódszáma: LJT-2019
2019. március
1. A pályázati konstrukció tárgya, célja
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Képviselő-testülete (a továbbiakban: Pályázat kiíró) …………………….
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határozata alapján pályázatot tesz közzé cselekvőképes nagykorú természetes személyek részére, a település
járdahálózatának felújítására.
A pályázattal, a gyomaendrődi lakóhellyel rendelkező cselekvőképes nagykorú természetes személyek járda
felújításhoz szükséges építőanyagokra (homokos kavics és cement) nyújthatnak be támogatási kérelmet.
A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen a közlekedés és a településkép javítása.
2. A pályázati konstrukció forrása
A támogatás vissza nem térítendő természetbeni támogatás formájában kerül átadásra.
A támogatásra rendelkezésre álló építési alapanyag értéke: 2 millió Ft.
3. A támogatás igénybevételére jogosultak köre
A járda felújítási pályázatra azok az ingatlantulajdonosok, társasházi lakóközösségek jelentkezhetnek, akik az
Önkormányzat által biztosított anyagból (sóder, cement) vállalják a város közterületén található, közcélt szolgáló és
felújítást igénylő járdák felújítási munkáinak kivitelezését és beadványukban megjelölik a kivitelezésért felelős
személyt, aki a munkálatokat irányítja, írásban vállalja a munka minőségi végrehajtását, valamint annak befejezését
jelzi az Önkormányzat felé.
4. Az alapanyag meghatározásának szabályai
Pályázat kiírója a meglévő járda szélességével megegyező, minimum 1 méter, de legfeljebb 1,4 méter szélességű
járda építését támogatja. A kiépítendő járda vastagsága 10 cm. A beépítendő ágyazat vastagsága 10 cm.
Ágyazat mennyisége: 0,1 m3/ m2
Sóder mennyisége: 0,1 m3/m2
Cement mennyisége: 30 kg/m2
A kivitelezés során keletkező beton törmeléket a Pályázat kiírója díjmentesen elszállítja.
5. A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
A pályázatotok benyújtására nyitva álló idő: A rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, legkésőbb 2019. december
31-ig folyamatosan.
A Pályázókat pályázati díj nem terheli.
6. Pályázatok feldolgozása
A benyújtásra került pályázatok a benyújtás sorrendjében folyamatosan kerülnek feldolgozásra.
A befogadott pályázatok esetében a pályázat hiánytalan benyújtásától számított 30 munkanapon belül, a Pályázat
kiíró dönt a pályázatok:
·
támogatásáról;
·
tartaléklistára helyezésről;
·
elutasításáról.
A Pályázókat a döntésről a döntés meghozatalát követő 15 napon belül tájékoztatja. A vissza nem térítendő
támogatásban részesülő Pályázók részére a Támogató Támogatói Okiratot küld, melynek aláírására és
visszaküldésére 30 nap áll rendelkezésre a Pályázó számára. A Támogatói Okirat határidőre történő
visszaküldésének elmulasztása jogvesztő.
7. Pályázat megvalósítása
A Pályázónak a pályázat megvalósítására 30 nap áll rendelkezésre. A pályázat megvalósításáról a pályázónak
értesítenie kell a Pályázat kiírót. A pályázat határidőre történő befejezésének elmulasztása esetén a pályázónak a
Támogatói Okiratban rögzített kártérítési kötelezettsége keletkezik.
8. A pályázati dokumentumok beszerzésének lehetőségei
A Pályázati Felhívás a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán és a www.gyomaendrod.hu
honlapon érhetőek el.
Pályázati adatlap
a „Lakossági járda felújítási támogatása” programhoz
Pályázó adatai
Név:
Állandó lakcím:
Születési hely, idő:
Anyja neve:

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
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Adóazonosító jel:
………………………………………………………
Pályázó telefonszáma:
………………………………………………………
Pályázatban résztvevő ingatlan címe:………………………………………………………
Felújítandó járda hossza:
………………………………………………………
Felújítandó járda szélessége (min. 1 m): …………………………………………………
Keletkező törmelék mennyisége:
………………………………………………………
Kivitelezést végző személy neve:
………………………………………………………
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
(Érintettség esetén közzétételi kérelem benyújtása szükséges, mely a
https://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/srv/letoltheto/kozpenz_kozzeteteli_kerelem.doc címen érhető el.)
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.
Kelt: Gyomaendrőd, 2019. …………. hónap ……nap.

………………………………………
Pályázó aláírása

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Lakossági szennyvízcsatlakozási pályázat"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása” című
LSZT-2019 számú pályázati felhívást az alábbiak szerint elfogadja:
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása”
Pályázat kódszáma: LSZT-2019
1. A pályázati konstrukció tárgya, célja
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Képviselő-testülete (a továbbiakban: Pályázat kiíró) ……………………...
határozata alapján pályázatot tesz közzé cselekvőképes nagykorú természetes személyek részére, a település
szennyvízhálózatára történő csatlakozás támogatására.
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A pályázattal, a gyomaendrődi lakóhellyel rendelkező cselekvőképes nagykorú természetes személyek,
támogatással csökkentett beruházási áron jogosultak a házi szennyvíz csatlakozási pont kiépítésére.
A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen a környezet és talajvédelem.
2. A pályázati konstrukció forrása
A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában kerül folyósításra.
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 1.165.000 Ft.
3. A támogatás igénybevételére jogosultak köre
Jelen pályázati forrásból támogatást az a 2019. március 31. előtt létesített gyomaendrődi lakóhellyel rendelkező
cselekvőképes nagykorú természetes személy kaphat, akit a tulajdonában lévő, Gyomaendrőd közigazgatási
területén álló, a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. § szerinti lakásnak minősülő ingatlana után a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti talajterhelési díjfizetési
kötelezettség terheli.
4. A támogatható tevékenységek köre
A pályázati támogatás a 3. pontban foglalt lakás talajterhelési díjfizetési kötelezettséget keletkeztető állapotának
megszüntetésére nyújtható be. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó előzetesen beszerezze az
Alföldvíz Zrt. Szolgáltatói hozzájárulását. Egy személy csak egy pályázatot nyújthat be.
5. A költségek meghatározásának szabályai
Pályázat kizárólag az Alföldvíz Zrt. (5500 Gyomaendrőd, Fő út 83.) által kiadott Szolgáltatói hozzájárulásban foglalt
költségvetés alapján nyújtható be.
A lakóépület és a szennyvízcsatlakozó pont közötti összekötő szennyvízvezeték kiépítése nem támogatott költség.
6. A pályázattal elnyerhető támogatás
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, melyet a Támogató a Támogatott és a kivitelező között
létrejött 1. melléklet szerinti engedményezési szerződés alapján közvetlenül a kivitelezőnek folyósít.
A támogatás összege:
A szennyvíz csatlakozási pont kiépítési költségeinek 50 százaléka, de legfeljebb 100.000 Ft.
A támogatást a Támogatói Okirat kézhezvételét követően lehet igénybe venni a kivitelezési szerződés aláírásával.
A támogatás folyósításának feltétele, hogy a Pályázó a csatlakozási pont megrendelésekor a saját forrást a
Kivitelezőnek megfizesse.
7. A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
A pályázatotok benyújtására nyitva álló idő: A rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2019. december
31-ig folyamatosan.
A Pályázókat pályázati díj nem terheli.
8. Pályázatok feldolgozása
A benyújtásra került pályázatok a benyújtás sorrendjében folyamatosan kerülnek feldolgozásra.
A befogadott pályázatok esetében a pályázat hiánytalan benyújtásától számított 90 munkanapon belül, a Pályázat
kiíró dönt a pályázatok:
·
támogatásáról;
·
tartaléklistára helyezésről;
·
elutasításáról.
A Pályázókat a döntésről a döntés meghozatalát követő 15 napon belül tájékoztatja. A vissza nem térítendő
támogatásban részesülő Pályázók részére a Támogató Támogatói Okiratot és a támogatás Kivitelezőre történő
engedményezésére vonatkozó kétoldalúan aláírandó szerződést küld a pályázók részére.
9. A pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei
A Pályázati Felhívás a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán és a www.gyomaendrod.hu
honlapon érhetőek el.
1. melléklet

Engedményezési szerződés
a „Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása” programra

Engedményező (jogosult) adatai
Név:
………………………………………
Állandó lakcím:
………………………………………
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Adóazonosító jel:

………………………………………

Engedményes adatai
ALFÖLDVÍZ Regionális Viziközmű-szolgáltató Zrt.
Székhely:
5600 Békéscsaba, Dobozi út. 5.
Adószám:
13100887-2-04
Bankszámlaszám:
10402609-26017989-00000000
Számlavezető bank:
K&H Bank
Képviseli:
Tinkáné Zvara Erzsébet divízióvezető és Pálos Tamás divízióvezető-helyettes
(továbbiakban együttesen: Szerződő felek) mely létrejött a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6:193. § alapján, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
1. Előzmények
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő testületének ……. sz. határozatával a lakossági szennyvízcsatlakozási pont kiépítésére vonatkozó pályázat eredményeként az Engedményező részére …………Ft támogatási
összeg került megállapításra.
A Felek közös megegyezés alapján az alábbi engedményezési megállapodást kötik.
2. A szerződés tárgya
Szerződő felek jelen megállapodás aláírásával rögzítik, hogy az 1. pont szerint a Lakossági szennyvíz-csatlakozási
pont kiépítésére vonatkozó pályázat eredményeként Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete
által az Engedményező részére megállapított - így az Engedményezőnek Gyomaendrőd Város Önkormányzatával,
mint Kötelezettel szemben fennálló - összesen ……. Ft (azaz …….. forint) támogatási összeget ingyenesen az
Engedményesre engedményezi. Az Engedményes az engedményezést elfogadja.
3. Felek egyéb megállapodásai
3.1. A Felek rögzítik, hogy az engedményezés folytán a jogosult helyébe az Alföldvíz Zrt., mint Engedményes lép,
mely alapján az engedményezett támogatási összeg folyósítása kizárólag az Engedményesnek teljesíthető. Ezen
ténnyel kapcsolatban a Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés egy példányát Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának, mint Kötelezettnek megküldik, mely alapján a Kötelezett a szerződés kézhezvételének napjától
kizárólag az Engedményes részére teljesíthet a jelen engedményezési szerződés szerint, a nevére és címére
kiállított bruttó 100.000 Ft összegről kiállított számla alapján átutalással a számlán feltüntetett 15 napos fizetési
határidőn belül.
3.2. A Felek rögzítik, hogy a szennyvíz-csatlakozási pont kiépítésének a 3.1. pont alapján fennmaradó összegét
külön számla alapján az Engedményező fizeti meg az Engedményes részére.
3.3. Az Engedményező kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott követelés vonatkozásában harmadik
személynek nincsen olyan joga, amely az Engedményesnek a jelen szerződésből származó jogainak gyakorlását
akadályozza, vagy meghiúsítja.
A szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló, 2013. évi V. törvény – különösen annak engedményezésre vonatkozó – szabályait tekintik irányadónak.
Jelen megállapodást a felek elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írták alá.

2019 év …………………..….…hónap……………nap
………………………………..…..
Engedményező aláírása

……………………………………..
Engedményes aláírása

2. melléklet

Meghatalmazotti nyilatkozat minta
Alulírott
Név: ………………………………………..………………………
Állandó lakcím: ………………………………………..………………………
Adóazonosító jel: ………………………………………..………………………
meghatalmazom
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Név: ………………………………………..………………………
Születési hely, dátum: ………………………………………..………………………
Személyazonosító igazolvány száma: ………….…………………….………………………
Állandó lakcím: ………………………………………..………………………
hogy az „Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása” programra nevemben pályázatot nyújtson be, és a
pályázattal kapcsolatos ügyintézés során helyettem és nevemben teljes körűen eljárjon.
Keltezés: ………………….., ……… év ….… hó ……. nap
………………………………..…..
Meghatalmazó aláírása
Tanúk: 1.
Név: ....................................................................
Lakcím: ...............................................................
Szig. szám: .........................................................
Aláírás: ...............................................................

……………………………………..
Meghatalmazott aláírása
2.
Név: .....................................................................
Lakcím: ...............................................................
Szig. szám: ..........................................................
Aláírás: ................................................................

Pályázati adatlap
a „Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása” programhoz
Pályázó adatai
Név:
………………………………………………………
Állandó lakcím:
………………………………………………………
Születési hely, idő:
………………………………………………………
Anyja neve:
………………………………………………………
Adóazonosító jel:
………………………………………………………
Pályázó telefonszáma:
………………………………………………………
Pályázatban résztvevő ingatlan címe:………………………………………………………
Szolgáltatói hozzájárulás iktatószáma:………………………………………………………
Szolgáltatói hozzájárulás szerinti kivitelezési költség:…………………………………….
Igényelt támogatás összege:
………………………………………………………
Önerő összege:
………………………………………………………
Nyilatkozat
Alulírott a „Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása” pályázati konstrukció vonatkozásában kijelentem, hogy a
pályázati adatlapon Pályázóként megjelölt természetes személynek:
• nincs lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása (kivéve, ha az
adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett);
• rendelkezik magyar adóazonosító jellel;
• az adatlapon megadott adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek.
Tudomásul veszem, hogy
• a kivitelezés a Támogatói Okirat rendelkezésre állásáig nem hajtható végre;
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
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(Érintettség esetén közzétételi kérelem benyújtása szükséges, mely a
https://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/srv/letoltheto/kozpenz_kozzeteteli_kerelem.doc címen érhető el.)
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.
Kelt: Gyomaendrőd, 2019. …………. hónap ……nap.

Pályázó aláírása

………………………………………

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2019. március 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Közbiztonsági referens éves beszámoló 2018. évről
Cselei Tamás
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2012. január 1-ével lépett életbe az új katasztrófavédelmi törvény. A 2011. évi CXXVIII. törvény és végrehajtására
kiadott 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet hozta létre a közbiztonsági referensi státuszt és határozza meg a
közbiztonsági referensekre vonatkozó szabályokat. A kormányrendelet szabályozása szerint a katasztrófavédelmi
szempontból I. és II. veszélyességi osztályba sorolt településen a polgármester közbiztonsági referenst jelöl ki. A
referens a polgármester feladat-meghatározásának megfelelően vesz részt a polgármester katasztrófák elleni
védekezési feladatainak tervezésében, szervezésében és végrehajtásában.
A közbiztonsági referensi feladatokat 2018. június 4. napjától Cselei Tamás, helyettesítése esetén Enyedi László
látja el.
A 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletnek megfelelően az alábbi feladatok kerültek elvégzésre 2018-ben:
1. Megtörtént a város katasztrófavédelmi szempontból történő veszélyességi osztályba sorolása, melyet évente felül
kell vizsgálni. Ennek során a helyi sajátosságokra és jellemzőkre tekintettel, valamennyi ismert veszélyeztető hatást
figyelembe kell venni, azok egymásra gyakorolt hatásainak értékelésével. Értékelni kell a természeti, civilizációs és
egyéb eredetű veszélyforrások, a kritikus infrastruktúrával kapcsolatos kockázatok előfordulásának gyakoriságát és
annak hatását. Ennek felmérése, ellenőrzése eredményeképp 2018.09.17. napján elkészült az erre vonatkozó 2018.
évi javaslat. A kockázat elemzés és értékelés eredményeként Gyomaendrőd Város a 234/2011. (XI. 10.) Korm.
rendelet értelmében I. katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra, elsősorban a bel- és árvíz veszélyeztetettség
miatt.
2. A közbiztonsági referens a jogszabályokra és a tartalmi szempontokra tekintettel folyamatos felülvizsgálati és
korrigálási munkát végzett a település veszély elhárítási, megalakítási, kitelepítési, befogadási, valamint riasztási és
mozgósítási terveiben. A felülvizsgálati és korrigálási munkákat különösen az abban foglalt személyi, tárgyi,
intézményi változások (pl. intézmények nevének, vezetőinek változása, utcanevek, továbbá létszámadatok
megváltozása) teszik indokolttá.
A kérdéses időszakban is folyamatosan zajlott a köteles polgári védelmi szervezetekbe beosztott személyek
adatainak pontosítása, annak érdekében, hogy a több mint 300 főt valós és aktualizált adatokkal tudjuk kezelni. A
korrigálások után elkészültek a szükséges beosztó, illetve felmentő határozatok, amelyekről az érintettek postai úton
értesültek. Ez a feladat folyamatos felülvizsgálatot igényel, s melynek aktualizálása a 2018. év egyik legfontosabb
feladata.
3. A fent említett terveken és határozatokon kívül a település adataival, technikai eszközeivel kapcsolatos
dokumentumok is aktualizálásra kerültek, melyben a településünkre vonatkozó, katasztrófavédelmi szempontból
jelentős, aktuális adatokat kell nyilvántartani.
A katasztrófa helyzetekben rendelkezésre álló speciális technikai eszközök összeírása, aktualizálása februárban
kerültek elkészítésre.
4. A 2018. november 8. napján tartott, Gyomaendrőd Város települési polgári védelmi szervezet felkészítésén, illetve
a részt vevők beosztó határozatait elkészítette és elküldte, valamint a „Ne Égesd! Gyűjtsd szelektíven” lakossági
fórumon a referens részt vett.
5. A közbiztonsági referensi feladatok egész évben rendszeres elfoglaltságot jelentenek a megbízott személynek. Az
előzőeken túl részt vesz minden, a településen, katasztrófavédelmi szempontból történő ellenőrzésen (csapadékvíz
elvezető árkok felülvizsgálata, belvíz elleni védekezés munkálatainak felülvizsgálata, települési hulladékszállítás
ellenőrzése stb.), különböző adatokat szolgáltat a katasztrófavédelmi szervek megkeresésére (pl.: közfoglalkoztatott
személyek létszámáról), részt vesz a különböző oktatásokon, értekezleteken.
Ezen feladatok elvégzéséhez rendszeres segítséget nyújtanak a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, a
Szarvasi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság munkatársai, különösen Majoros Zsolt tűzoltó alezredes, illetve Szilágyi
Sándor tűzoltó őrnagy, katasztrófavédelmi megbízott.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
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Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a közbiztonsági referens 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2019. március 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd Város környezetvédelmi programjának beszerzése
Nagy Réka
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdése megállapítja a települési (helyi)
önkormányzatok környezetvédelmi feladatait. Fenti törvény 48/E. §-ban foglaltak szerint a települési
környezetvédelmi programnak a település adottságaival, sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban
tartalmaznia kell a légszennyezettség-csökkentési intézkedési programmal, valamint a légszennyezéssel, a zaj és
rezgés elleni védelemmel, a zöldfelület-gazdálkodással, a települési környezet és a közterületek tisztaságával, az
ivóvízellátással, a települési csapadékvíz-gazdálkodással,a kommunális szennyvízkezeléssel, a településihulladékgazdálkodással, az energiagazdálkodással, a közlekedés- és szállításszervezéssel és a környezetkárosodás
csökkentésével kapcsolatos feladatokat és előírásokat.
Önkormányzatunk új környezetvédelmi programjának elkészítéséhez „Gyomaendrőd Város települési
környezetvédelmi programjának elkészítése” tárgyú beszerzési eljárást folytatott le az előzetes 496/2018. (XII. 20.)
Gye. Kt. határozatszámú testületi döntés alapján.
A beszerzési eljárásban 3 ajánlattevő került megkeresésre:
- Környezetmenedzsment Kft. (5800 Mezőkovácsháza, Táncsics u. 17.)
- Selemoncsák Ferenc (5600 Békéscsaba, Hajnal u. 6.)
- Szelekovszky László (5600 Békéscsaba, Békési u. 10.)
Az ajánlati felhívás az Ajánlattevők részére kiküldésre került.
Mindhárom Ajánlattevő határidőben benyújtotta érvényes ajánlatát.
A legkedvezőbb ajánlatot Selemoncsák Ferenc környezetvédelmi szakértő adta, amely nettó 1.000.000 Ft, azaz
bruttó 1.270.000 Ft.
Mivel a 496/2018. (XII. 20.) Gye. Kt. határozatban a környezetvédelmi program elkészítéséhez az előzetesen
megkért indikatív ajánlat alapján mindösszesen bruttó 1.000.000 Ft került a tervezetbe elkülönítésre, így
szükségessé válik későbbiekben az elkülöníteni kívánt összeg kiegészítése. A beérkezett nyertes ajánlat alapján
bruttó 270.000 Ft többletköltség jelentkezik.
Ahhoz hogy a program elkészítéséhez szükséges nyertes szakértővel szerződést köthessünk szükséges az
elkülönített forrás kiegészítése.
A beszerzési eljárás elfogadása és a program elkészítésére elkülönített összeg kiegészítése esetén megkötésre
kerülhet a megbízási szerződés.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Elkülönített összeg kiegészítése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 496/2018. (XII. 20.) Gye. Kt. határozat alapján
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 8.
mellékletének az 54. sorában a települési környezetvédelmi program elkészítésére elkülönített bruttó 1.000.000 Ftot. Az elkülönített bruttó egymillió forintot további bruttó 270.000 Ft-tal, azaz bruttó kettőszázhetvenezer forinttal
kiegészíti Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019. (II.15.) önkormányzati
rendelet 6. mellékletének a „Települési hulladék kezelése - 051040” kormányzati funkción megtervezett keret
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terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Nyerte ajánlat elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Gyomaendrőd Város települési
környezetvédelmi programjának elkészítése” tárgyú beszerzési eljárást, továbbá elfogadja Selemoncsák Ferenc
környezetvédelmi szakértő érvényes ajánlatát, amely bruttó 1.270.000 Ft, azaz bruttó egymillió kettőszázhetvenezer
forint.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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