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A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
Tóthné Gál Julianna
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 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletének
módosítását az alábbiak indokolják:
a) rendelet módosítási hatást kiváltó Képviselő-testületi döntések és pályázat útján nyert, különböző alapoktól és
egyéb szervezetektől kapott pénzbeli támogatások
b) intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások
A fentiek hatásaként a költségvetési főösszeg 358.593 E Ft-tal változott.
A költségvetésbe beépítésre került a 2019. január 1.-től április 30.-ig időszakra az állami támogatásként átutalt
bérkompenzáció 2.245 E Ft összege, melyet az intézmények személyi juttatására és a hozzá kapcsolódó járulékok
összegére fordítottunk.
A szociális jellegű állami támogatások között szerepel 18.750 E Ft összegű ágazati pótlék, mely a Térségi Szociális
Gondozási Központ és a Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésében jelentkezik kiadásként.
Az állam a kulturális ágazatban a helyi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2019. évben is
biztosítja a kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó többlettámogatást. A költségvetésbe beépítésre került a 2019.
január 1.-től április 30.-ig terjedő időszakra eső állami támogatásként átutalt kulturális pótlék 1.534 E Ft összege,
melyet a kulturális intézményeink, a Határ Győző Városi Könyvtár, a Szent Antal Népház és a Kállai Ferenc
Kulturális Központ személyi juttatására és a hozzá kapcsolódó járulékok összegére fordítottunk.
Határ Győző Városi Könyvtár 449 E Ft összegű könyvtári érdekeltségnövelő támogatásban részesült, melyet
könyvtári állomány gyarapítására és a könyvár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek gyarapítására fordíthat.
Az intézményeknél saját hatáskörben történik a közfoglalkoztatási program hatósági szerződésének megkötése a
Kormányhivatallal, melynek alapján a támogatás és annak felhasználása is az intézmény költségvetésében
jelentkezik a közfoglalkoztatással kapcsolatos elkülönített kormányzati funkción. A közfoglalkoztatás előirányzatai és
létszámadatai jelen módosítás során kerültek beépítésre.
A tartalékban lévő városi rendezvények keretéből átvezetésre került a Kállai Ferenc Kulturális Központ
intézményünkhöz intézményfinanszírozás címén a Sajt és Túrófesztiválra 4.000 E Ft összeg. Az intézmény
vezetőjének számítása alapján a várható bevételek összege 3.500 E Ft, a kiadások összege 7.500 E Ft körül alakul.
A sajt és Túrófesztivál tervezett összegei beépítésre kerültek az intézmény költségvetésébe.
Az Önkormányzatnál a működési tartalékból kivezetésre kerültek a különböző alapokból a felosztott összegek a
megfelelő kormányzati funkciókra.
Az Önkormányzatnál a tartalékok közé beépítésre került a 2018. évi szabad maradvány összege.
Az intézmények 2018. évi maradványa - mely a Képviselő-testület által elfogadásra került a 2018. évi zárszámadás
során - szintén beépítésre került a költségvetésbe.
Képviselő-testületi döntések alapján a pályázatok benyújtásához szükséges önerő elkülönítése megtörtént a
tartalékon belül.
A működési bevételek és a dologi kiadások között az ÁFA befizetés és visszatérülés előirányzatát 120.000 E Ft
összeggel emeltük meg, a 2018. december havi ÁFA befizetési kötelezettség pénzügyi rendezése miatt.
2018. december hónapban utalta át a Magyar Államkincstár önkormányzatunk részére a 2019. évi állami támogatás
előlegét, mely 35.218 E Ft volt. Ezen bevétel a 2018. évi beszámolóban a finanszírozási bevételek között az
államháztartáson belüli megelőlegezések rovaton került elszámolásra, melynek rendezése szükséges a 2019. évi
könyvelésben. A 38/2013. (IX. 19.) NGM rendeletben foglaltak alapján az államháztartási megelőlegezés
visszafizetését és előirányzattal történő ellátását el kellett végezni, mely alapján beépítésre került a költségvetési
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rendeletbe a 36.230 E Ft összeg a finanszírozási kiadások közé, forrásául a maradvány szolgál.
A rendelet előzetes hatásvizsgálata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál a 2019. évi költségvetés módosításának társadalmi és gazdasági hatása
nincs, a hangsúly inkább a költségvetési hatásra helyezhető. A 2018. évi L. törvény által biztosított állami támogatás
településünk részére kiutalt tényleges összegének meg kell jelennie előirányzatként is a költségvetésben.
A megalkotásra kerülő költségvetési rendeletnek nincs következménye a környezetre és egészségre.
A költségvetési rendelet módosításának szükségessége valamint a jogalkotás elmaradásának várható
következménye az, hogy a város 2019. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség
nem lenne biztosított, ezáltal az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének.
Indoklás a 2019. évi költségvetési rendelet módosításához
A költségvetési rendelet 1.§-ában meghatározott 3.939.588 E Ft bevételi és kiadási főösszeget a 2019. évi központi
költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény állami támogatások előirányzata határozza meg. Az államháztartási
számvitel szabályai szerint a realizálódott többletbevételek a költségvetési egyensúlyt úgy biztosítják, hogy az
összege a kiadási oldalon a fejlesztési tartalékba lett helyezve. A költségvetési bevételek és kiadások a
költségvetési egyensúlyt biztosítják.
A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek előirányzott összegeit a 2019. évi központi költségvetési törvény
alapján a települést megillető tényleges állami támogatás összege, illetve a realizálódott bevételek összege
határozza meg.
A rendelet 3. § - 4. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegét az önkormányzatok
kötelezettségvállalására vonatkozó szabály indokolja, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kiadás.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a költségvetési rendelet módosításának
elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./...... (..) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(TERVEZET)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2019.
évi költségvetésről szóló 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 3.939.588 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 3.939.588 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
2. § AZ ÖR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
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a) a működési bevételek előirányzata 2.168.082 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 129.949 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 348.796 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 1.292.761 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
3. § Az ÖR. 4. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak
előirányzata 2.456.364 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 617.986 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 106.649 ezer forint,
c) dologi kiadás 773.715 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 566.103 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 167.432 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 157.453 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 67.026 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint."
4. § (1) Az ÖR. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 1.448.006 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 730.106 ezer forint,
b) beruházási kiadás 617.116 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 100.784 ezer forint."
(2) Az ÖR. 7. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„7. § (2a) A finanszírozási kiadások összege 35.218 ezer forint.”
5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az ÖR. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az ÖR. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
9. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
13.§ Az ÖR.10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
14. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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1. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének mérlege
adatok ezer forintban
B
C
2019.
2019.
eredeti ei. mód.ei.I.
Megnevezés
Intézményi működési bevétel
117 391
241 091
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
493 832
502 517
Működési célú átvett pénzeszköz
7 600
10 077
Közhatalmi bevételek
448 260
448 260
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
927 559
966 137
Működési bevétel összesen
1 994 642 2 168 082
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
50 844
50 844
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
76 005
76 005
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
államháztartáson kívülről
3 100
3 100
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
Felhalmozási bevételek összesen
129 949
129 949
Finanszírozási bevétel-működési célú
173 267
348 796
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
1 283 137 1 292 761
Tárgyévi bevételek összesen
3 580 995 3 939 588
Személyi juttatás
603 525
617 986
Munkaadókat terhelő járulék
103 827
106 649
Dologi kiadás
629 428
773 715
Működési célú támogatásértékű kiadás
549 876
566 103
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
144 782
167 432
Működési céltartalék
69 521
157 453
Ellátottak pénzbeli juttatása
66 950
67 026
Működési kiadás összesen
2 167 909 2 456 364
Felújítás
684 428
730 106
Beruházás
627 335
617 116
Egyéb felhalmozási kiadás
101 323
100 784
Felhalmozási kiadás összesen
1 413 086 1 448 006
Finanszírozási kiadások
0
35 218
Tárgyévi kiadás összesen
3 580 995 3 939 588
Összes hiány:
0
0
A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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2. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2019. évben
adatok ezer forintban
B
C
2019.
2019.
eredeti ei.
mód.ei.I.
Megnevezés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
0
0
Intézményi működési bevétel
97 421
217 421
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
300 810
296 096
Működési célú átvett pénzeszköz
6 700
6 700
Közhatalmi bevételek
448 000
448 000
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
927 559
966 137
Működési bevétel összesen
1 780 490 1 934 354
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
50 844
50 844
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
76 005
76 005
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
államháztartáson kívülről
3 100
3 100
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
Felhalmozási bevételek összesen
129 949
129 949
Finanszírozási bevétel-működési célú
157 806
318 781
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
1 276 637 1 286 261
Tárgyévi bevételek összesen
3 344 882 3 669 345
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
0
0
Intézményi működési bevétel
2 526
2 526
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
11 197
11 273
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
Közhatalmi bevételek
260
260
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
Működési bevétel összesen
13 983
14 059
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
államháztartáson kívülről
0
0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
Finanszírozási bevétel-működési célú
1 855
594
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
Tárgyévi bevételek összesen
15 838
14 653
Határ Győző Városi Könyvtár
0
0
Intézményi működési bevétel
600
600
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
4 210
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
Közhatalmi bevételek
0
0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
Működési bevétel összesen
600
4 810
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
államháztartáson kívülről
0
0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
Finanszírozási bevétel-működési célú
431
1 899
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
Tárgyévi bevételek összesen
1 031
6 709
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
0
0
Intézményi működési bevétel
0
200
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
Működési célú átvett pénzeszköz
900
3 377
Közhatalmi bevételek
0
0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
Működési bevétel összesen
900
3 577
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

2

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
államháztartáson kívülről
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Szent Antal Népház
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
államháztartáson kívülről
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
államháztartáson kívülről
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Városi Egészségügyi Intézmény
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
államháztartáson kívülről
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

3

0
0
0
2 357
0
3 257
0
6 796
0
0
0
0
6 796
0
0

0
0
0
4 096
0
7 673
0
6 796
3 551
0
0
0
10 347
0
0

0
0
0
0
0
6 796
0
6 770
0
0
0
0
6 770
0
0

0
0
0
1 374
0
11 721
0
10 270
5 562
0
0
0
15 832
0
0

0
0
0
0
0
6 770
0
3 278
181 825
0
0
0
185 103
0
0

0
0
0
923
0
16 755
0
3 278
181 825
0
0
0
185 103
0
0

0
0
0
10 818
6 500
202 421
0
117 391
493 832
7 600
448 260
927 559
1 994 642
50 844
76 005

0
0
0
21 129
6 500
212 732
0
241 091
502 517
10 077
448 260
966 137
2 168 082
50 844
76 005

115
116
117
118
119
120

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
államháztartáson kívülről
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen

4

3 100
0
129 949
173 267
1 283 137
3 580 995

3 100
0
129 949
348 796
1 292 761
3 939 588

3. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2019. évi bevételeinek részletezése

A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Megnevezés
Intézményi működési bevételek
Holtágak haszonbére
Földhaszonbér
Bérleti díj
Hulladéklerakó bérleti díj bevétel
Közterületfoglalás
Egyéb bevételek
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
Kamatbevétel
Kamatbevétel kötvény
Vízmű bérleti díj (ad hoc munkák)
ÁFA bevétel-befizetendő
ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan
ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből
ÁFA visszatérülés
Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés (fordított áfa
nélkül)
Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt termény értékesítés nettó
bevétele
Közfoglalkoztatás egyéb bevételei nettó
Feles bérlet terményértékesítés bevétele (fordított áfa nélkül)
Temető üzemeltetésből származó bevétel
Saját bevétel összesen:
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Központi költségvetéstől átvett pénzeszközök
Mezőőri járulék átvett pénzeszköz
Közcélú munkavégzők támogatása 2017-ről áthúzódó
Közcélú munkavégzők támogatása 2018-ról áthúzódó
Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2019.-ben induló
Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2019.-ben induló
Földalapú támogatás

adatok ezer forintban
B
C
2019.
2019.
eredeti ei. mód.ei.I.
0
0
1 815
1 815
4 409
4 409
22 289
22 289
5 000
5 000
300
300
2 084
2 084
2 084
2 084
1 000
1 000
3 800
3 800
5 000
5 000
11 650
11 650
5 767
5 767
3 172
3 172
0
120 000

Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz óvodai étkeztetés biztosításához
Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal 2019. évi működéséhez és
2018. utolsó negyedév
Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal 2019.évi működéséhez és
2018.utolsó negyedév
Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2018. évi működéséhez
önkormányzati hozzájárulás
TOP-7.11-16-CLLD pályázat támogatása 2018. évre
EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért
EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi
Járásban
EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Gyomaendrőd-Öregszőlő útépítési projekt
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
Gyomaközszolg Kft. működési kölcsön visszatérülés
Liget Fürdő Kft. kölcsön visszatérülés
Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
Gyüszte kölcsön visszatérülés
Földkezelő Kft. kölcsön visszatérülés
5

9 967

9 967

6 073
1 485
526
11 000
97 421
0
21 428
5 400
0
13 671
92 630
33 203
16 503

6 073
1 485
526
11 000
217 421
0
16 714
5 400
0
13 671
92 630
33 203
16 503

290

290

7 889

7 889

6 913

6 913

1 409
0
0

1 409
0
0

96 584
2 770
2 120
300 810
0
0
3 000
1 000
700
2 000
0

96 584
2 770
2 120
296 096
0
0
3 000
1 000
700
2 000
0

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
Közhatalmi bevételek
Iparűzési adó
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Idegenforgalmi adó
Pótlékok, bírságok bevétele
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap
Gépjármű adó
Mezőőri járulék bevétele
Közhatalmi bevételek összesen
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
Zöldterület gazdálkodás támogatása
Közvilágítás támogatása
Köztemető fenntartás támogatása
Közutak fenntartásának támogatása
Beszámítás összege
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
Polgármesteri illetmény támogatása
2018. és 2019. évi bérkompenzáció
Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása
Óvodaműködtetési támogatás
A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása
Szociális ágazati pótlék
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás
Támogató szolgálat működési támogatása
Kulturális feladatok támogatása
Üdülőhelyi feladatok támogatása
Önkormányzati hivatalban dolgozó köztisztviselők 2019.január-november havi illetmény
kifizetésére felhasználható pályázati pénz

Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat támogatása
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
Terület értékesítés
Államkötvény értékesítéséből származó bevétel
Áfa visszatérülés (Fürdő felújítás, Spray Park, csúszdapark)
Ivóvíz és szennyvízhálózati rekonstrukció áfa visszatérülés
Vízmű nettó bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
TOP 3.2.1-15 Hivatali épület komplex energetikai felújítása tartalék
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi
rendelő
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis Bálint
Általános Iskola épülete
TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között
TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése
TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac
TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug
GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Gyomaendrőd-Öregszőlő útépítési projekt
TOP-2.1.3-15-Belterületi vízrendezés IX. ütem Gyomaendrődön többlet támogatás
Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2018.
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről összesen
6

6 700
0
310 000
41 000
0
42 000
8 000
2 000
1 000
32 000
12 000
448 000
0
178 620
25 502
65 120
15 087
31 881
-37 543
36 615
2 471
1 961
0
119 563
20 129
74 761
76 574
169 658
0
77 752
700
10 308
16 409
8 861

6 700
0
310 000
41 000
0
42 000
8 000
2 000
1 000
32 000
12 000
448 000
0
178 620
25 502
65 120
15 087
31 881
-37 543
36 615
2 471
1 961
2 245
119 563
20 129
74 761
76 574
169 658
18 750
77 752
700
10 308
18 392
8 861

0
15 600
33 130
33 130
927 559
966 137
1 780 490 1 934 354
0
0
8 345
8 345
0
0
30 499
30 499
0
0
12 000
12 000
50 844
50 844
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
1 000
55 273
19 732
0
76 005

0
0
0
0
0
1 000
55 273
19 732
0
76 005

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
Lakáskölcsön visszafizetés
Elemi kár kölcsöntörlesztés
Belvíz kölcsön visszafizetés
Út érdekeltségi hozzájárulás Öregszőlő
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
összesen
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen
Felhalmozási bevételek összesen

7

0
1 500
100
200
1 300

0
1 500
100
200
1 300

3 100
0
0
0
129 949

3 100
0
0
0
129 949

4. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozási bevételei

adatok ezer forintban
B
C
2019.
2019.
eredeti ei. mód.ei.I.
0
0
157 806 318 781
431
1 899
2 357
4 096
0
1 374
10 818
21 129
0
923
1 855
594
173 267 348 796
0
0
900 637 910 261
0
0
0
0
0
0
6 500
6 500
0
0
0
0
907 137 916 761
1 080 404 1 265 557
376 000 376 000
0
0

A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Megnevezés
Működési célú előző évi maradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Szent Antal Népház
Városi Egészségügyi Intézmény
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Működési célú előző évi maradvány összesen
Felhalmozási célú előző évi maradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Szent Antal Népház
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen
Maradvány mindösszesen
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása
Államháztartáson belüli megelőlegezések
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5. melléklet a ........... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2019. évben
adatok ezer forintban
B
C
2019.
2019.
eredeti ei. mód.ei.I.
Megnevezés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
0
0
Személyi juttatás
242 056 240 572
Munkaadókat terhelő járulék
29 720
29 431
Dologi kiadás
436 083 556 687
Működési célú támogatásértékű kiadás
549 876 566 103
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
144 782 167 432
Működési céltartalék
69 521 157 453
Ellátottak pénzbeli juttatása
66 950
66 950
Működési kiadás összesen
1 538 988 1 784 628
Felújítás
681 928 728 886
Beruházás
595 599 583 465
Egyéb felhalmozási kiadás
101 323 100 784
Felhalmozási kiadás összesen
1 378 850 1 413 135
Finanszírozási kiadások
0
35 218
Tárgyévi kiadás összesen
2 917 838 3 232 981
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
0
0
Személyi juttatás
196 839 196 839
Munkaadókat terhelő járulék
40 718
40 718
Dologi kiadás
45 989
45 354
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
76
Működési kiadás összesen
283 546 282 987
Felújítás
0
0
Beruházás
0
635
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
Felhalmozási kiadás összesen
0
635
Finanszírozási kiadások
0
0
Tárgyévi kiadás összesen
283 546 283 622
Határ Győző Városi Könyvtár
0
0
Személyi juttatás
14 143
18 017
Munkaadókat terhelő járulék
2 702
3 457
Dologi kiadás
17 553
19 051
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
34 398
40 525
Felújítás
500
500
Beruházás
1 600
1 600
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
Felhalmozási kiadás összesen
2 100
2 100
Finanszírozási kiadások
0
0
Tárgyévi kiadás összesen
36 498
42 625
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
0
0
Személyi juttatás
34 721
37 023
Munkaadókat terhelő járulék
6 683
7 132
Dologi kiadás
9 568
10 731
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
50 972
54 886
Felújítás
0
0
Beruházás
596
596
A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Szent Antal Népház
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Városi Egészségügyi Intézmény
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
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0
0
596
596
0
0
51 568
55 482
0
0
16 194
19 465
3 151
3 789
8 938
9 954
0
0
0
0
0
0
0
0
28 283
33 208
0
0
2 540
2 540
0
0
2 540
2 540
0
0
30 823
35 748
0
0
16 755
23 253
3 287
4 556
12 415
20 406
0
0
0
0
0
0
0
0
32 457
48 215
2 000
720
500
1 780
0
0
2 500
2 500
0
0
34 957
50 715
0
0
82 817
82 817
17 566
17 566
98 882 111 532
0
0
0
0
0
0
0
0
199 265 211 915
0
0
26 500
26 500
0
0
26 500
26 500
0
0
225 765 238 415
0
0
603 525 617 986
103 827 106 649
629 428 773 715
549 876 566 103
144 782 167 432
69 521 157 453
66 950
67 026
2 167 909 2 456 364
684 428 730 106
627 335 617 116
101 323 100 784
1 413 086 1 448 006
0
35 218
3 580 995 3 939 588

6. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez
yomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2019. évb

A

Megnevezés

Kormányzati funkció

1
2
3
4
5
6
7
8
9

063080

10
11
12
13
14
15
16
17
18

052080

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

051040

37
38
39
40
41
42
43
44
45

106010

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

013350

adatok ezer forintban
C
D
2019.
2019.
eredeti ei.
mód.ei.I.

B

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,
üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék
kezelése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

045160

Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Lakó és
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

066010

Zöldterület kezelés-parkgondozás
Személyi juttatás
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0
0
0
5 624
312
0
0
0
5 936

0
0
0
5 624
312
0
0
0
5 936

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
7 156
4 777
8 106
0
0
20 039
0
0
0
31 881
0
0
0
0
31 881

0
0
0
7 156
4 777
8 106
0
0
20 039
0
0
0
31 881
0
0
0
0
31 881

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
27 786
0
0
0
0
27 786
0
0

0
0
0
27 786
0
0
0
0
27 786
0
0

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

011130

Önkormányzati jogalkotás-képviselők
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

016010

Működési kiadás összesen
Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti
képviselő választás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

016020

Országos és helyi népszavazás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

018010

Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

016080

Kiemelt önkormányzati rendezvények
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

064010

Közvilágítás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

066020

Városgazdálkodás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
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0
11 000
0
22 000
0
0
33 000
0
21 394
4 194
0
0
6 813
0
0
32 401

0
11 000
0
22 000
0
0
33 000
0
21 394
4 194
0
0
6 813
0
0
32 401

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 594
0
0
0
0
33 594
0
2 187
426
66 082
2 874
19 320
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
261
0
0
0
261
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 594
0
0
0
0
33 594
0
2 187
426
186 686
3 270
19 320
0
0

Működési kiadás összesen

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

900060

163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

032020

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

031030

Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

045120

Útépítés projektek - VP, Kodály-Hídfő
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

047410

Ár- és belvízvédelem
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

091140

Óvodai nevelés működtetési feladatai
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

092120

Köznevelési intézmények
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás

13

90 889

211 889

0
0
0
0
541 913
0
0
0
541 913
0
14 288
2 564
2 276
0
0
0
0
19 128
0
1 568
286
4 974
0
0
0
0
6 828
0
0
0
0
0
11 265
0
0
11 265

0
0
0
0
557 483
0
0
0
557 483
0
14 288
2 564
2 276
0
0
0
0
19 128
0
1 568
286
4 974
0
0
0
0
6 828
0
0
0
0
0
11 265
0
0
11 265

0
216
58
935
0
0
0
0
1 209
0
0
0
13 370
0
2 000
0
0
15 370
0
0
0
0
0
849
0
0
849
0
0
0
7 000
0

0
216
58
935
0
0
0
0
1 209
0
0
0
13 370
0
2 000
0
0
15 370
0
0
0
0
0
849
0
0
849
0
0
0
7 000
0

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

195
196
197
198

Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

199
200
201
202
203
204
205
206
207

062020

208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261

091220

262

076062

Endrődi és gyomai városközpont rehabilitációja projektek
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés
eredményességéért
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

047410

Belvizes projektek
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

047450

Piac korszerűsítés projekt
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

013350

Működési kiadás összesen
Energetikai korszerűsítés projektek
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

091110

Blaha úti óvoda korszerűsítése projekt
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Összesen:

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés,
rágcsálóirtás
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0
0
0
7 000

0
0
0
7 000

0
3 451
812
16 343
0
0
0
0
20 606

0
3 451
812
16 343
0
0
0
0
20 606

0
2 064
402
1 768
0
0
0
0
4 234
0
2 335
507
11 030
0
0
0
0
13 872
0
1 544
301
2 385
0
0
0
0
4 230
0
0
0
4 367
0
0
0
0
4 367
0
941
184
1 055
0
0
0
0
2 180
0
0
0
21 608
0
0
0
0
21 608

0
580
113
1 768
0
0
0
0
2 461
0
2 335
507
11 030
0
0
0
0
13 872
0
1 544
301
2 385
0
0
0
0
4 230
0
0
0
4 367
0
0
0
0
4 367
0
941
184
1 055
0
0
0
0
2 180
0
0
0
21 608
0
0
0
0
21 608

0

0

263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288

Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

102021

Időskorúak bentlakásos ellátása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

104030

Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

289
290
291
292
293
294
295
296
297

104051

298
299
300
301
302
303
304
305
306

106020

307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330

107060

Működési kiadás összesen
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
(önkormányzati segély gyermek jogán)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
(települési támogatás-lakhatáshoz)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély
(önkormányzati segély)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

107060

Települési támogatás-gyógyszerkiadás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

107060

Működési kiadás összesen
Önkormányzati segély temetési kiadásokra
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

15

0
0
9 309
0
0
0
0
9 309
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 420
0
0
4 420

0
0
9 309
0
0
0
0
9 309
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 420
0
0
4 420

0
0
0
0
0
0
0
4 000
4 000

0
0
0
0
0
0
0
4 000
4 000

0
0
0
0
0
0
0
26 400
26 400

0
0
0
0
0
0
0
26 400
26 400

0
0
0
0
0
0
0
15 000
15 000
0
0
0
0
0
0
0
6 600
6 600
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
15 000
15 000
0
0
0
0
0
0
0
6 600
6 600
0
0
0
0
0
0

331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399

Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

107060

Egyéb szociális pénzbeli ellátás - köztemetés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

107060

Egyéb szociális természetbeni ellátás - közgyógy
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

107060

Egyéb szociális pénzbeli ellátás - idősek
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

061030

Működési kiadás összesen
Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok
lakáskölcsöne és elemi kár
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

107054

Családsegítés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék

0
3 000
3 000
0
0
0
0
0
0
0
2 000
2 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 700
2 700

0
3 000
3 000
0
0
0
0
0
0
0
2 000
2 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 700
2 700

0
0
0
0
0
0
0
7 250
7 250
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
7 250
7 250
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 947
2 549
12 700
0
0
0
0
27 196
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 947
2 549
12 700
0
0
0
0
27 196
0
0
0

Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

101222

Támogató Szolgálat
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

041237

Közfoglalkoztatás-menedzsment
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

084031

Működési kiadás összesen
Civil szervezetek támogatása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék

16

400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468

Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

041237

Működési kiadás összesen
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

081045

Szabadidősport és sportszervezetek támogatása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

041233

Működési kiadás összesen
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás

0
0
5 500
0
0
5 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
13 650
0
0
13 650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 500
0
0
14 500
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
35 158
3 428
497
0
0
0
0
39 083
0
0
0
0
0
3 400
0
0
3 400
0
87 350
9 034
36 442
0
0
0
0
132 826
0
0
0
0
0
4 922
0
0
4 922

0
35 158
3 428
497
0
0
0
0
39 083
0
0
0
0
0
3 400
0
0
3 400
0
87 350
9 034
36 442
0
0
0
0
132 826
0
0
0
0
0
4 922
0
0
4 922

Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

041237

Működési kiadás összesen
Belvíz, mezőgazdaság, közút, helyi sajátosság 2018-ról
áthúzódó programelem
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

086020

Helyi közösségi tér működtetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

041237

Közfoglalkoztatás 2019-ben induló programelemek
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

081030

Sportlétesítmények működtetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
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469
470
471
472
473
474
475
476
477

081061

Fürdő
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

478
479
480
481
482
483
484
485
486

107080

487
488
489
490
491
492
493
494
495

092120

496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513

086090

514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531

056010

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és
programok-EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán
szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása
Gyomaendrődön
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(testvérvárosi
kapcsolatok, Kner Múzeum)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

013320

Köztemető fenntartás és működtetés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Komplex környezetvédelmi programok támogatása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

Összesen:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
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0
0
0
8 890
0
47 187
0
0
56 077

0
0
0
8 890
0
47 187
0
0
56 077

0
55 713
4 605
69 400
0
0
0
0
129 718

0
55 713
4 605
69 400
0
0
0
0
129 718

0
1 900
370
6 376
0
0
0
0
8 646

0
1 900
370
6 376
0
0
0
0
8 646

0
0
0
4 000
0
0
0
0
4 000
0
0
0
18 235
0
9 000
0
0
27 235

0
0
0
4 000
0
0
0
0
4 000
0
0
0
18 235
0
9 000
0
0
27 235

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
242 056
29 720
436 083
549 876
144 782
0
66 950
1 469 467
1 469 467

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240 572
29 431
556 687
566 103
167 432
0
66 950
1 627 175
1 627 175

7. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2019. évben
adatok ezer forintban
B
C
2019.
2019.
eredeti ei. mód.ei.I.
700
700
1 300
663
5 650
400
14 500
0
2 900
0

A
Megnevezés
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Polgármesteri Alap
Kitüntetési és Kegyeleti Alap
Civil alap
Sport alap
Idegenforgalmi alap
Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt- és Túrófesztivál 6.000, Halfőző
verseny 1.000, nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150, Országos
Diákszínjátszó Fesztivál 1.500)
Főtéri sokadalom
Önkormányzati hivatalban dolgozó köztisztviselők 2019.január-november havi
illetmény kifizetésére felhasználható pályázati pénz
GYÜSZ-TE részére pénzeszköz átadás működés TDM
GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás
Talajterhelési díj
Kállai adomány
Körös szögi Kistérség 2019. évi hozzájárulás
Körös szögi Kistérség 2019. évi működési hozzájárulás hulladékgazdálkodás
Körös-szögi Kistérségi üzemeltetési hozzájárulás KEOP
Gyomaközszolg Nonprofit Kft. üzemeltetési hozzájárulás KEOP
Szolgáltatás vásárlás Turisztikai elemek Kállai és Népház
IKSZT működési támogatása
Belső ellenőri feladatok
Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízási díja
Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg 20152019.
Önkormányzati ingatlanok karbantartása
Turisztikai elemek karbantartása
Életveszélyessé vált ingatlanok bontási költsége
2018. évről áthúzódó működési költségek
Intézmények maradványa
Egyéb közfoglalkoztatás önerő
Képviselői tiszteletdíjról lemondás
Önkormányzati költségalapú bérlakások karbantartása
2019. évi bérkompenzáció
Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret
Tartalék az óvodai feladatellátáshoz
CLLD pályázathoz megelőlegezés
TOP-7.11-16-CLLD pályázat-2018. évi felhasználás
2018. évi szabad maradvány
Kubinyi program fel nem használt rész

Működési céltartalék összesen
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9 000
1 000

5 000
1 000

0
0
0
500
10 000
0
0
0
0
2 540
0
0
0

15 600
0
0
500
10 000
0
0
0
0
2 540
0
0
0

3 000
0
0
0
3 242
0
0
1 110
13 824
0
0
0
0
0
0
255
69 521

3 000
0
0
0
1 618
502
0
1 110
13 824
2 245
0
0
0
0
98 496
255
157 453

8. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
2019. évi felhalmozási kiadások részletezése

A
Megnevezés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Felújítások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Járdafelújítás támogatási alap
Járdafelújítás
MÁV állomás előtti parkolók felújítása
Külterületi utak felújítása
Útfelújítás
Óvoda épületek felújítása (Vásártéri óvoda nyílászáró csere és Tulipános óvoda-tető és
falazat)
Vízmű rekonstrukciós munkák 2019. évi bérleti díj terhére
Vízmű rekonstrukciós munkák (Hősök út és Szabadság tér vezetékrek. és Újkert sori
szennyvíz átemelő)
Gimnázium kazánház felújítása
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi
rendelő
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis Bálint Általános
Iskola épülete
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004 Endrődi városrész rehabilitációja
TOP 2.1.2-16-BS1-2017-00001. Gyomai városrész központjának rehabilitációja
TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz
TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac
TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Csókás-zug
Homlokzat felújítási pályázat
Nagylaposi bolthelyiség kialakításához kisértékű eszköz felújítás
Liget Fürdő felújítások
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Határ Győző Városi Könyvtár
Épület felújítás (falburkolat, esővíz elvezető cseréje)
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Irodaépület felújítása
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Szent Antal Népház
Városi Egészségügyi Intézmény
Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen
Beruházások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Út és parkoló építés
Közkifolyók építése
Közvilágítási hálózat bővítése
Közvilágítási hálózat bővítése 2018. évről áthúzódó
Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása
Gyepmesteri telep fejlesztése/pályázati önerő
Ünnepi díszvilágítás
Képviselői notebookok cseréje
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése
Temetői szoftver bevezetése
Informatikai egyéb beszerzések (ASP, EDtR, szoftver megújítások, beszerzések)
Fogorvosi rendelő kialakítása
Fogorvosi eszköz beszerzés
Új TESZK készítése
Zöldterület kezelés eszközök fejlesztése
Holtágak vízutánpótlásának helyreállítása
Társasház tervezési költség
TOP-os pályázatok önerő
Fürdő csúszdapark építés és eszközbeszerzés
Fürdő Spray park végszámla
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Gyomaendrőd-Öregszőlő útépítési projekt
Hulladékszállító jármű vásárlása
Templomzugi ivóvízhálózat kiépítése
Környezetvédelmi program
Bölcsőde építéshez telek vásárlás
20

adatok ezer forintban
B
2019. eredeti ei.
0
681 928
7 000
30 000
15 000
10 000
0

C
2019. mód.ei.I.
0
728 886
7 000
30 000
15 000
10 000
27 000

4 000
12 000

4 000
12 000

16 482
635

16 482
635

40 288

40 288

42 855
43 139
228 650
84 825
65 082
66 972
5 000
0
10 000
0
500
500
2 000
2 000
0
0
0
684 428
0
595 599
18 000
1 000
5 000
3 594
2 500
2 000
3 000
4 000
2 000
6 500
3 500
20 000
15 000
35 019
5 000
5 000
5 000
75 000
126 899
6 559
43 279
300
5 000
1 000
2 000

42 855
43 139
228 650
84 825
84 863
66 972
5 000
177
10 000
0
500
500
720
720
0
0
0
730 106
0
583 465
18 000
1 000
5 000
3 594
2 500
2 000
3 000
4 000
2 000
6 500
3 500
20 000
12 661
35 019
5 000
5 000
5 000
0
126 899
6 559
43 279
300
5 000
1 000
2 000

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Nagylaposi bolthelyiség kialakításához kisértékű eszköz beszerzések
Gyomai körtöltés vízjogi engedély
TOP-2.1.3-16-Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között
TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése
TOP-3.1.1-16-Kerékpárút építés Kodály és Hídfő utca között
TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac
GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Határ Győző Városi Könyvtár
Asztal és polc beszerzés
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Klíma beszerelése és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Irodabútor beszerzés, kerti szék és asztal beszerzés CLLD
Szent Antal Népház
Konferencia terem 2 db klíma és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
Új nádtető készítése Gyomai Tájház
Városi Egészségügyi Intézmény
Eszközbeszerzés
Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen
Egyéb felhalmozási kiadások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda fejlesztési igény
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Szennyvízcsatlakozás támogatási alap
Körös Kajak SE részére pénzeszköz átadás sólyapálya mederhasználati díj
Gyermekliget Nonprofit Kft. bölcsőde építés önerő elszámolás
Környezetvédelmi alap pályázható keret
GYFC pályázati önrész 26/2018. (I.25.) Gye. Kt. Határozat
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
Felhalmozási céltartalék
TOP és egyéb pályázati saját erő tartalék
Vis maior pályázat partfal leszakadás önerő
Bölcsőde fejlesztés önerő
Kállai Ferenc Kulturális Központ multifunkciós térré alakítása önerő
Viziközmű rekonstrukciós pályázat-szennyvízátemelő szivattyú beszerzés önerő
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004 Endrődi városrész rehabilitációja
Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen
Finanszírozási kiadások
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
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442
1 143
58 980
41 258
94 632
1 994
1 000
0
1 600
1 600
596
596
500
500
2 540
608
1 932
26 500
26 500
627 335
0
0
4 975
4 975
13 798
1 166
381
6 987
4 000
1 264
0
82 550
31 054
16 500
11 790
20 000
0
3 206
101 323
0
0

265
1 143
77 873
57 646
124 733
1 994
1 000
635
1 600
1 600
596
596
1 780
1 780
2 540
608
1 932
26 500
26 500
617 116
0
0
4 975
4 975
13 798
1 166
381
6 987
4 000
1 264
0
82 011
20 891
16 500
11 790
20 000
9 624
3 206
100 784
35 218
35 218

9. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez
Költségvetési szervek létszáma 2019. évben
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Megnevezés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Polgármester
Mezőőr (közalkalmazott)
Közmunkaprogram irányítás dolgozói (munka törvénykönyvének hatálya
START Közmunkaprogram dolgozói
Önkormányzati pályázatok munkavállalói-Mt.
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Köztisztviselői létszám - Központi hivatal
Köztisztviselői létszám - Csárdaszállás Kirendeltség
Köztisztviselői létszám - Hunya Kirendeltség
Kisegítő-Mt. Gyomaendrőd
CLLD pályázat-Mt. Gyomaendrőd
Határ Győző Városi Könyvtár
közalkalmazott
közfoglalkoztatásban dolgozó
Szent Antal Népház
közalkalmazott
közfoglalkoztatásban dolgozó
Kállai Ferenc Kulturális Központ
közalkalmazott
közfoglalkoztatásban dolgozó
Városi Egészségügyi Intézmény
közalkalmazott
közfoglalkoztatásban dolgozó
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ-közalkalmazott
közalkalmazott
közfoglalkoztatásban dolgozó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen

B
2019. engedélyezett
nyitó átlaglétszám (fő)

121
1
5
4
107
4
55
46
3
3
2
1
5
5
0
5
5
0
6
6
0
24
24
0
10
10
0
226

22

C

D

változás (fő)

2018. tervezett
átlagos statisztikai
létszám (fő)

0

0

3
3
3
3
5
5
0

2
2
13

121
1
5
4
107
4
55
46
3
3
2
1
8
5
3
8
5
3
11
6
5
24
24
0
12
10
2
239

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2019. május 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2019. első negyedéves
gazdálkodásának alakulásáról
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletével fogadta el
a város 2019. évi költségvetését. Jelen előterjesztés mellékletében beszámolunk az önkormányzat és intézményei
2019. évi első negyedéves gazdálkodásának alakulásáról, bemutatjuk a realizálódott bevételek és a teljesült
kiadások összegeit, valamint egy rövid kitekintést nyújtunk az év végéig várható, gazdálkodást befolyásoló
eseményekről.
Kérem a testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és az intézmények gazdálkodását bemutató
beszámolót elfogadni.

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"2019. első negyed éves beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat és intézményei 2019. első
negyedéves gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Műk. célú támért.kiad.
pénzeszk. átadás ÁK,
ellátottak jutt.
Tartalékok (műk.c.)
Működési kiadások
össz.
Felújítások
Beruházások
Támogatás értékű
felhalm. kiadás és
pénzeszk. átadás ÁK
Tartalék (felh.c.)
Felhalmozási
kiadások össz.
Kiadások összesen
Intézményeknek
nyújtott támogatás
Államháztartáson
belüli
megelőlegezések
visszafizetése
Kiadások
mindösszesen






adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

242056
29720

242056
29720

45001
6331

Telj / a mód. Ei
% ban
18,59
21,30

436083
761608

556083
761869

167059
210827

30,04
27,67

69521
1538988

69521
1659249

0
429218

0,00
25,87

681928
595599
18773

682067
595460
18773

99569
84042
1264

14,60
14,11
6,73

82550
1378850

82550
1378850

0
184875

13,41

2917838
427044

3038099
427044

614093
109017

20,21
25,53

35218

35218

100,00

3500361

758328

21,66

3344882

A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó
járulékok adatai időarányos alatti teljesítést mutatnak. Az Önkormányzatnál kell megtervezni
a képviselők és polgármester, a mezőőrök, a polgárvédelmi bázis, a közfoglalkoztatás
bérjellegű kiadásait. A Start mintaprogram és az egyéb közfoglalkoztatás 2018. évről áthúzódó
programelemei 2019. február 28-ával zárultak, így a vizsgált időszakban az ezekhez a
programokhoz kapcsolódó bérek és járulékok a terv 100%-ában teljesültek, ugyanakkor a
2019. márciusában induló 3 új programelem betervezett bér és járulékkiadásához tényleges
teljesítés még nem kapcsolódik.
A dologi kiadásoknál a teljesítés 30%-os, ami időarányos feletti felhasználást mutat. Az
időarányos feletti felhasználás azzal indokolható, hogy az előirányzatok közé beépített 120
millió Ft összegű előző évi áfa befizetés rendező tételeként 108 millió Ft teljesült a vizsgált
időszakban. Ehhez kapcsolódó tételként a bevételek között 101 millió Ft jelentkezik. A két
tétel különbözete adja a ténylegesen befizetett áfa összegét.
A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások teljesülése
összességében kis mértékben időarányos feletti. Az időarányos feletti teljesítés elsősorban
azzal magyarázható, hogy a társulás részére átutalt támogatás összege a betervezett éves
keretnek közel 33%-a volt a vizsgált időszakban. A Liget Fürdő Nonprofit Kft. március végéig





14,5 millió Ft-ot vett igénybe a működési kiadásainak finanszírozására betervezett 47 millió
Ft-ból. Itt jelenik meg a bölcsődei és családi napközi feladatellátáshoz, az önkormányzati
tűzoltóság, a helyi buszközlekedés, a Zöldpark Nonprofit Kft. és a Gyomaszolg Kft. által
ellátott feladatokra (parkfenntartás, Sportcsarnok működtetése, temető üzemeltetése, holtágak
üzemeltetése) biztosított támogatás időarányos összege. A 2018. évi közfoglalkoztatási
programelemekhez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség összege 1.723 ezer Ft volt. A
segélyekre megtervezett keretből 6.240 ezer Ft került felhasználásra, 9% a felhasználás
mértéke.
A tervezett felújításokból 100 millió Ft értékű munka valósult meg:
o a Kis Bálint Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése 43,7 millió Ft
összegben
o az endrődi városrész rehabilitációja projekt végszámlája 43 millió Ft értékben
o az endrődi orvosi rendelő felújítása 6 millió Ft értékben
o Vízmű rekonstrukciós munkák 6,5 millió Ft összegben jelentkezett.
A tervezett beruházások 84 millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják:
o Kodály-Hídfő utca kerékpárút építés 15.709 ezer Ft
o Kodály-Hídfő utca belvíz beruházás 14.068 ezer Ft
o Öregszőlő külterületi útépítés 39.645 ezer Ft
o Bölcsődei fejlesztési program 3.493 ezer Ft
o Fürdő fejlesztés (spraypark végszámla, csúszdapark) 7.005 ezer Ft
o Fogorvosi eszközbeszerzés 4.081 ezer Ft

A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi
működési bevétel
Vagyoni típusú
adók
Termékek és
szolgáltatások adói
Egyéb közhatalmi
bevétel
Támogatás értékű
műk. bevétel,
műk.c.peszk.átvét
ÁH-on kívülről,
kölcsön visszatér.
Önk-ok
műk.támogatása
Működési bevétel
összesen
Felh. bev., tám.
értékű felh. bev.,
felh.c.peszk.átvét
ÁH-on kívülről,
kölcsön visszatér.
Felhalmozási
bevétel összesen
Maradvány

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei
%-ban

97421

217421

113979

52,42

83000

83000

37612

45,32

350000

350000

174424

49,84

15000

15000

807

5,38

307510

307510

57074

18,56

927559

927559

290094

31,27

1780490

1780490

673990

37,85

129949

129949

3101

2,39

129949

129949

3101

2,39

1058443

1058443

0

0

igénybevétele
Forgatási célú
belföldi értékpapír
beváltása
Bevételek
mindösszesen








376000

376000

0

0

3344882

3344882

677081

20,24

A saját bevételek összességében az időarányos felett teljesültek. Ennek oka egy
könyveléstechnikai tétel, mely során 101 millió Ft összegben áfa visszatérítés került
bevételeink közé beépítésre (a kiadások között megjelenő 108 millió Ft fizetendő áfa és a 101
millió Ft áfa visszatérítés adja a ténylegesen befizetett áfa összegét). Ezen tétel kiemelését
követően a saját bevételek az időszak sajátosságainak megfelelően időarányos alatt
realizálódtak. A betervezett bérleti díj bevételek, földhaszonbér és holtág haszonbér bevételek
nem havonta, azonos részletben esedékesek, hanem esetenként két részletben kell megfizetnie
az ügyfélnek, illetve év végére van megállapítva a fizetési határidő, továbbá a betervezett
terményértékesítésből származó bevétel se havi rendszerességgel realizálódik.
A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban több mint 47%-on teljesültek, ezen belül a
vagyoni típusú adóbevétel 45%-ban, a termékek és szolgáltatások adói pedig 49%-ban
realizálódtak. A vagyoni típusú adók közé tartozik az építményadó, az épület után fizetett
idegenforgalmi adó, telekadó és a magánszemélyek kommunális adója. A termékek és
szolgáltatások adói közé sorolandó a helyi iparűzési adó, a gépjárműadó, a talajterhelési díj
bevétel és a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó. Az iparűzési adóbevételünk 52%ban teljesült a vizsgált időszakban.
A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra
átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérítése 18%-ban teljesültek. Itt jelenik meg a Start
mintaprogramra és az egyéb közfoglalkoztatásra járó támogatás, valamint a földalapú
támogatás 44.133 E Ft összege, Csárdaszállás és Hunya Község Önkormányzatai a hivatal
2018. harmadik negyedévi működési költségeihez átutalta a bekért kiegészítés összegét 2.609
E Ft összegben. A realizálódott mezőőri támogatás összege 1.350 E Ft, illetve 8.982 E Ft
támogatás érkezett a Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban projekthez.
A támogatás értékű felhalmozási bevételek és az államháztartáson kívülről felhalmozási
célra átvett pénzeszközök, valamint felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és
kölcsönök 3 millió Ft összegben teljesültek (ingatlan értékesítés és kölcsön visszatérülés).

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
A vizsgált időszakban a hivatal kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési célú
támogatás értékű
kiadás, működési
célú pénzeszköz
átadás ÁK, segély
kifizetés
Működési kiadások

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

196839
40718

196839
40718

43571
8822

Telj / a mód. Ei
% ban
22,13
21,67

45989
0

45989
76

7752
19

16,86
25,00

283546

283622

60164

21,21

összesen





A hivatalnál a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok kis mértékben az
időarányos alatt teljesültek. Az igazgatási szakfeladaton belül külön bontáson és külön
szervezetkódon jelennek meg a kirendeltségeken (hunyai és csárdaszállási) dolgozó
köztisztviselők. A Közös Hivatalnál összességében az időarányos alatti teljesítés azzal
magyarázható, hogy a cafetéria keretből a vizsgált időszakban felhasználás nem történt.
A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése kis mértékben időarányos alatti.
A működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások teljesítési adatai között
jelenik meg a Közös Hivatal Hunyai Kirendeltségén havonta kifizetett gyermekvédelmi
támogatás összege.

Bevételek alakulása:
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

2526

2526

419

Telj. / Mód. Ei
%-ban
16,59

260

260

5

1,92

11197

11273

19

0,17

267708

267708

64577

24,12

1855

1855

0

0,00

283546

283622

65020

22,92

Intézményi műk.
bevételek
Közhatalmi
bevételek
Működési célú
támogatás értékű
bevétel
Irányító szervtől
kapott támogatás
Maradvány
igénybevétele
Bevételek
összesen





A közhatalmi bevételeknél igazgatási szolgáltatási díjbevételek és bírságbevételek
realizálódtak.
Az intézményi működési bevételek tartalmazzák a továbbszámlázott bevételek, bérleti díjak
összegeit és a kamatbevételeket.
A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg a hunyai önkormányzat által a
közös hivatalnál jelentkező gyermekvédelmi támogatás kifizetéséhez átadott forrás összege.
Az irányító szervtől kapott támogatás az időarányosnak megfelelően teljesült.

Határ Győző Városi Könyvtár
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi
juttatások
Munkaadót
terhelő járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadás
Felhalmozási
kiadás
Kiadások

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

14143

14143

4701

Telj / a mód. ei.
% ban
33,24

2702

2702

814

30,13

17553
34398
2100

17553
34398
2100

3290
8805
0

18,74
25,60
0,00

36498

36498

8805

24,12

mindösszesen
A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a
munkaadót terhelő járulékok teljesülése az időarányos előirányzat feletti, melynek oka, hogy az
intézménynél foglalkoztatott 3 fő közfoglalkoztatott bére az eredeti előirányzatok között nem jelenik
meg, viszont a teljesítési adatok tartalmazzák az őket megillető kifizetéseket is. Rendelet módosítás
alkalmával mind a kiadási, mind a bevételi oldalra beépítésre kerül az alkalmazott
közfoglalkoztatottak bérköltsége és a hozzá kapcsolódó támogatás összege is. A betervezett jubileumi
jutalom kifizetése még nem történt meg a vizsgált időszakban. A Kormány a 8/2017. (I. 23.)
rendeletében döntött arról, hogy a kulturális ágazatban a helyi önkormányzat által foglalkoztatott
közalkalmazottak részére 2019. évben is kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó többlettámogatást
biztosít. A személyi juttatások és a járulékok előirányzatai közé egész évre beépítésre került az állami
támogatásként átutalt kulturális pótlék összege, melynek időarányos kifizetése meg is történt a vizsgált
időszak minden hónapjában.
A dologi kiadások teljesülése 19 %, időarányos alatt teljesült:
 A Könyvtár állománygyarapításra a betervezett nettó 2.200 ezer Ft-ból 640 ezer Ft-ot
használt fel, azaz a keret 29 %-át. A könyvek, folyóiratok beszerzése az igényekhez
igazodva történik annak tükrében, hogy a felhasználás év végén nem haladhatja meg a
rendelkezésre álló keretet.
 Az épület rezsi kiadásaiból az első negyedévben minimális felhasználás történt.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Működési célú
támogatás értékű
bevétel
Irányító szervtől
kapott támogatás
Maradvány
igénybevétele
Bevételek
összesen




adatok E Ft-ban
Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei
%-ban
39,17

600

600

235

0

0

1286

35467

35467

9821

27,69

431

431

0

0,00

36498

36498

11342

31,08

A saját bevételek között az intézmény által nyújtott szolgáltatások bevételei jelennek meg.
A közfoglalkoztatottak finanszírozására leutalt támogatás összege 1.286 ezer Ft.
Az irányító szervtől kapott támogatás felhasználása időarányossal közel azonosan alakult a
vizsgált időszakban.

Kállai Ferenc Kulturális Központ
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi
juttatások
Munkaadót
terhelő járulékok

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

16755

16755

5114

Telj / a mód. Ei.
% ban
30,52

3287

3287

933

28,38

Dologi kiadás
Működési
kiadások
összesen
Felhalmozási
kiadás
Kiadások
mindösszesen






12415
32457

12415
32457

4258
10305

34,29
31,75

2500

2500

166

6,64

34957

34957

10471

29,95

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése kis mértékben az időarányos
felett alakult. Ez részben azzal indokolható, hogy a közfoglalkoztatottak részére kifizetett bér
költsége az előirányzatok között még nem jelenik meg, másrészt az EFOP-3.3.2 projekt
szakmai vezetője bér és járulékköltségének kifizetése az intézménynél jelentkezik, a hozzá
kapcsolódó forrás szintén a költségvetési rendeletmódosítás alkalmával kerül beépítésre az
intézmény költségvetésébe. A kormányrendelet alapján az intézmény közalkalmazottai részére
beépítésre és időarányosan kifizetésre is került a kulturális illetménypótlék havonta esedékes
összege.
A dologi kiadásoknak a vizsgált időszakban 34%-a került felhasználásra. Az időarányos
feletti teljesítés részben azzal indokolható, hogy a betervezett közüzemi díjak 42%-a, illetve a
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatási keretnek több mint 50 %-a felhasználásra került
(Az itt jelentkező rendezvények és előadóművészek költségének finanszírozása azon CLLD
projekt terhére fog történni, melynek bírálata még folyamatban van, így a döntésig és a
támogatás utalásáig az intézmény eredeti költségvetését terhelik ezen tételek.).
A felhalmozási kiadások között porszívó beszerzés és hőszivattyú felújtás valósult meg.

Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Működési célú
támogatás értékű
bevétel
Irányító szervtől
kapott támogatás
Bevételek össz.




adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei.
%-ban
12,17

6770

6770

824

0

0

1152

28187

28187

10458

37,10

34957

34957

12434

35,57

Az intézményi saját bevételek az időarányos alatt, 12 %-on teljesültek.
A működési célú támogatásértékű bevételek között realizálódott a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó 1.152 ezer Ft összegű támogatás.
Az irányító szervtől igénybevett támogatás összege az időarányost meghaladva teljesült,
melynek oka a költségek időarányos feletti alakulása és a bevételek elmaradása.

Szent Antal Népház
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi
juttatások
Munkaadót

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

16194

16194

4750

Telj / a mód. Ei.
% ban
29,33

3151

3151

855

27,13

terhelő járulékok
Dologi kiadás
Működési
kiadások
összesen
Felhalmozási
kiadások
Kiadások
mindösszesen




8938
28283

8938
28283

2705
8310

30,26
29,38

2540

2540

0

0,00

30823

30823

8310

26,96

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányost kissé meghaladva
alakult, mely azzal magyarázható, hogy az intézménynél foglalkoztatott közfoglalkoztatottak
bérköltsége majd a költségvetési rendelet módosítása alkalmával kerül beépítésre, ugyanakkor
teljesítési adatok már jelentkeztek. Az intézmény személyi juttatásai és járulékai között
kifizetésre került a kulturális illetménypótlék, melyre a támogatást az állam biztosítja a
kulturális területen dolgozó közalkalmazottak részére.
A dologi kiadások teljesítése 30%. Az időarányos feletti teljesítés oka, hogy a Kubinyi
program keretei között megtervezett retusálási költség (945 e Ft) a vizsgált időszakban 100 %ban teljesült.

Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Működési célú
támogatás értékű
bevétel
Irányító szervtől
kapott támogatás
Bevételek
összesen




adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei.
%-ban
4,59

6796

6796

312

0

0

1118

24027

24027

9881

41,12

30823

30823

11311

36,70

Az intézményi saját bevételek az időarányos alatt, 5%-on teljesültek.
A működési célú támogatásértékű bevétel soron a közfoglalkoztatott alkalmazásához
kapcsolódó támogatás 1.118 ezer Ft összege jelenik meg.
Az irányító szervtől igénybe vett támogatás 41 %, mely a bevételek időarányos alatti
teljesítésével indokolható.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi
juttatások
Munkaadót
terhelő járulékok
Dologi kiadás
Működési
kiadások

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

106916

106916

26515

Telj / a mód. Ei.
% ban
24,80

21563

21563

5358

24,85

14269
142748

14269
142748

2383
34256

16,70
23,99

összesen
Felhalmozási
kiadás
Kiadások
mindösszesen





4975

4975

12

0,24

147723

147723

34268

23,20

Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált
időszakban az időarányossal közel azonosan teljesültek.
A dologi kiadás összességében időarányos alatti. A csárdaszállási telephely működéséhez 332
ezer Ft, a gyomaendrődi óvodákéhoz 2 millió Ft kiadás kapcsolódik. 25% volt a vizsgált
időszakban a felhasználás mértéke. Az étkeztetési feladatnál a betervezett 728 ezer Ft-nak a
24%-a merült fel a vizsgált időszakban a csárdaszállási óvodai telephelyen.
A felhalmozási kiadások között kisértékű tárgyi eszköz beszerzés jelent meg.

Bevételek alakulása:
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

0

0

1

0

0

317

147723

147723

36783

24,90

147723

147723

37101

25,12

Intézményi
műk.bev.
Működési célú
támogatás értékű
bevétel
Irányító szervtől
kapott támogatás
Bevételek összesen




Telj. / Mód. Ei
%-ban

Az intézmény működési bevétele között kamatbevétel jelenik meg.
A működési célú támogatásértékű bevétel soron a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó
támogatás 317 ezer Ft összege jelenik meg.
Az irányító szervtől kapott támogatás összege azonos az időarányos tervezett előirányzat
összegével.

Városi Egészségügyi Intézmény
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi
juttatások
Munkaadót
terhelő járulékok
Dologi kiadás
Működési
kiadások
összesen
Felhalmozási
kiadás
Kiadások
mindösszesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

82817

82817

11401

Telj / a mód. Ei.
% ban
13,77

17566

17566

2386

13,58

98882
199265

98882
199265

22830
36617

23,08
18,38

26500

26500

40

0,15

225765

225765

36657

16,24





Az intézményben a személyi juttatások és a járulékok időarányos alatt teljesültek, mely
azzal indokolható, hogy béren kívüli juttatás, jubileumi jutalom és helyettesítés címén a
vizsgált időszakban nem történt kifizetés.
A dologi kiadások teljesülése kis mértékben az időarányos alatti.
A felhalmozási kiadások között a vizsgált időszakban kis értékű tárgyi eszköz beszerzés
jelenik meg.

Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi
működési bevétel
Működési célú
támogatás értékű
bevétel
Maradvány igénybe
vétele
Irányító szervtől
kapott támogatás
Bevételek összesen




adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

3278

3278

491

Telj. / Mód. Ei
%-ban
14,98

181825

181825

5593

3,07

17318

17318

0

0

23344

23344

0

0

225765

225765

6084

2,69

A betervezett intézményi működési bevétel teljesítése 15%, mely elsősorban a
továbbszámlázott költségekből és a bérleti díj bevételekből tevődik össze.
A működési célú támogatásértékű bevételek között az OEP-től kapott támogatás jelenik
meg.
Irányító szervtől kapott támogatás és előző évi maradvány igénybe vétele nem történt a
vizsgált időszakban.

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi
juttatások
Munkaadót
terhelő járulékok
Dologi kiadás
Működési
kiadások
összesen
Felhalmozási
kiadások
Kiadások
mindösszesen


adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

34721

34721

9121

Telj / a mód. Ei.
% ban
26,27

6683

6683

1731

25,90

9568
50972

9568
50972

1473
12325

15,39
24,18

596

596

84

14,09

51568

51568

12409

24,06

Az intézménynél a bérek és járulékok az időarányoshoz közeli mértékben teljesültek. A
közfoglalkoztatás előirányzatok közé történő beépítése a következő rendelet módosítás
alkalmával történik meg. Az intézmény személyi juttatásai és járulékai közé már az eredeti
előirányzatba beépítésre és a vizsgált időszakban a rendszeres juttatások mellett kifizetésre is




került a szociális ágazati pótlék, melyre a támogatást az állam biztosítja a szociális területen
dolgozó közalkalmazottak részére.
A dologi kiadások teljesítése időarányos alatti.
Felhalmozási kiadás (pult vásárlása) 84 ezer Ft összegben jelentkezett az év első három
hónapjában.

Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi
működési
bevételek
Működési célú
támogatás értékű
bevétel és átvett
pénzeszköz
Maradvány
igénybevétele
Irányító szervtől
kapott támogatás
Bevételek
összesen




adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei.
%-ban

0

0

82

900

900

719

79,89

2357

2357

0

0,00

48311

48311

14280

29,56

51568

51568

15081

29,24

Az intézmény működési bevételei között kamatbevétel és az EFOP-os projekthez kapcsolódó
szolgáltatásból származó bevétel jelenik meg.
A támogatás értékű bevételek között a közfoglalkoztatáshoz leutalt 719 ezer Ft összegű
támogatás realizálódott.
Az irányító szervtől igénybe vett támogatás az időarányost kissé meghaladva teljesült, mely
elsősorban azzal indokolható, hogy az EFOP-os projekthez kapcsolódóan megjelenő
maradványból még nem került sor a tényleges felhasználásnak megfelelő összegű igénybe
vétel könyvelésére.

Térségi Szociális Gondozási Központ
(Készítette: Mraucsik Éva intézményvezető és Uhrin Anita gazdasági vezető)
A vizsgált időszakban az intézmény kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadások
összesen


adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

363 380
74 814

368 380
75 954

103 648
19 789

Telj / a mód. Ei
% ban
28,1
26

230 597
668 791

230 597
674 931

58 152
181 590

25,2
27

Az intézménynél a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok 3,1% -os mértékű
túllépést mutatnak, mely a szociális ágazati pótlék, kompenzáció 1-3 havi
előirányzatosításának torzításából adódik.



Valójában, ha ezek a tételek kiemelésre kerülnek az előirányzatokból és a teljesítésből is –
akkor a személyi juttatás és járulékainak kifizetése a tervezett szintnek megfelelően arányt
mutat a vizsgált időszakban.
A dologi és egyéb folyó kiadások kis mértékben az időarányos felett teljesültek. Ennek oka,
hogy a gyermekétkezés, szünidei étkezés és nyári táborok étkeztetésére betervezett előirányzat
fedezet biztosítás torzítja az időarányos teljesítést. Az év végéig rendeződni fog az időarányos
teljesítés és a tervezett előirányzatok közötti egyenletesség.

Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi
működési
bevételek
Támogatás értékű
műk. bevétel
Irányító szervtől
kapott támogatás
Bevételek
összesen




adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

263 886

263 886

67 206

Telj. / Mód. Ei
%-ban
25,4

0

6 140

6 139

100

404 905

404 905

109 017

26,92

668 791

674 931

182 362
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Az intézményi működési bevételei az egyes jogcímeken közel a tervezett szinten alakultak az
első negyedévben.
Támogatás értékű működési bevételek jogcímen a Foglalkoztatási Hivatal által a
közfoglalkoztatottak bérére kiutalt bértámogatás került elszámolásra, mely 100%-os fedezetet
biztosított az intézménynél foglalkoztatott közfoglalkoztatottak bérére.
Az irányító szervtől kapott támogatás teljesítése túllépést mutat, mely ágazati és kiegészítő
ágazati pótlék címen 1-3 hónapra megkapott állami támogatás korrekcióját követően
megszűnik. Összességében elmondható, hogy időarányosan közel a tervezett szintnek
megfelelő az iránytó szervi támogatás teljesülése.

3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2019. május 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd, Kossuth út 30. szám alatti ingatlan
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
I. Az ingatlan minősítése
Az AntiAging Medical Kft. a feladat-ellátási szerződés 2019. március 31. nappal történő megszüntetése iránt
kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz, melyet a Képviselő-testület 504/2018. (XII. 20.) Gye. Kt. határozatával
tudomásul vett.
A szerződésbontási kérelemmel egyidejűleg Dr. Békés Annamária fogszakorvos is írásban jelezte, hogy 2019.
március 31. napjával lemond a 3. fogorvosi körzet praxisjogáról.
A 3. fogorvosi körzet a Dr. Békés Fogszakorvosi Kft. tulajdonában lévő Gyomaendrőd, Kossuth út 30. szám alatt
lévő ingatlanban működött. A társaság ellen végrehajtási eljárás indult, amelynek részét képezte a Kossuth út 30.
szám alatti ingatlan is.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete [506/2018.(XII. 20.) Gye. Kt. határozat] a fogorvosi ellátás
folyamatos biztosítása céljából felhatalmazta Toldi Balázs polgármestert, hogy az 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út
30. szám alatti ingatlan megvásárlására a végrehajtást kérő szervezetnek vételi ajánlatot tegyen a végrehajtási
eljárásban szereplő 19.265.843 Ft összegig.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata ingatlan árverésen kívüli eladásban megállapodást kötött a Dr. Békés
Fogszakorvosi Kft.-vel, 17,5 millió Ft összegű vételár mellett. Az ingatlan tulajdonjogának átjegyzése a földhivatali
ingatlan-nyilvántartásban, illetve a birtokbavétel megtörtént.
Az Önkormányzat az ingatlant fogorvosi ellátás biztosítása céljára vásárolta meg.
A Gyomaendrőd, Kossuth út 30. szám alatti ingatlan fontosabb adatai.
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:

Gyomaendrőd, Kossuth út 30.
142/1
543 m2
Kizárólagos önkormányzati
Kivett
Fogorvosi rendelő
Tehermentes

Megnevezés

Burkolat

Rendelő
Röntgen
Váró
Szélfogó
Rendelő
Üzlet
Raktár
WC
Öltöző
Zuhanyzó
Közlekedő
Veszélyes hulladéktároló
Étkező pihenő kazánház

Kerámia
Kerámia
Kerámia
Kerámia
Kerámia
Kerámia
Kerámia
Kerámia
Kerámia
Kerámia
Kerámia
Beton
Kerámia
6

Alapterület ( m2 )

24,99
22,31
47,39
2,72
24,82
16,63
5,63
2,10
7,11
2,10
5,93
2,30
7,36

WC
Mosdó
Férfi WC
Akadálymentes és Női Wc
Háló
Fürdő
Közlekedő
Gardrob
Nappali
Konyha
Mindösszesen:

Kerámia
Kerámia
Kerámia
Kerámia
Laminált padló
Kerámia
Kerámia
Laminált padló
Kerámia
Kerámia

1,35
2,30
5,20
4,45
7,41
4,15
1,80
7,44
13,41
9,72
228,62

Az önkormányzat tulajdonába kerülő vagyon tekintetében az egyes ingatlanokat minősíteni kell, meghatározva azt,
hogy a vagyontárgy az önkormányzat törzsvagyonába (forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes
vagyonelem), vagy forgalomképes vagyoni körbe kerül besorolásra.
A tulajdonba került ingatlanok besorolásnál a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény előírásait kell
alkalmazni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrőd, Kossuth út 30. alatti 142/1 hrsz.-ú ingatlant fogorvosi
feladatellátáshoz biztosítja, így a törvény alapján azt a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon kategóriájába kell
besorolni.
II. Helyiségek hasznosítása
Jelenleg az épületben lévő Kossuth útra nyíló üzlet, raktár és WC helyiségek megfelelő funkció hiányában üresen
(összesen: 24,36 m2) állnak. A helyiségek bérletére van érdeklődés.
Amennyiben az önkormányzat nem kíván a helyiségek fenntartására kiadást fordítani, akkor célszerű bérbeadás
útján hasznosítani. Az ingatlan a település városközpontjában található, így várhatóan lesz érdeklődés a helyiségek
bérbevételére.
A Képviselő-testületnek döntést kell hoznia arról, hogy a helyiségek bérbe adását meghirdeti-e nyilvános
versenyeztetés útján.
A helyiségek bérbeadását az alábbi feltételek mellett javasoljuk.
1. A bérleti díj mértéke: nettó 30.000,-Ft/hónap+ÁFA. Az önkormányzat által bérbe adott helyiségek bérleti díjai
nettó 500 és 800 Ft/m2 között változnak. A nettó 800 Ft/m2 összeget vállalkozások, E.ON Ügyfélszolgálati Kft. fizet.
A javasolt bérleti díj mértéke tekintettel az ingatlan elhelyezkedésére nettó 1.100 Ft/m2 összeggel kerekítve került
megállapításra.
2. A bérleti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. Ebben az esetben a szerződés megszüntetése a felek részéről
egyszerűbb, mint határozott idejű szerződésnél.
3. A helyiségek üzleti célú kialakításának költségei a bérlőt terhelik.
4. Bérlő a gáz, áram és víz előző havi közüzemi díjait a használt helyiségek alapterületének arányában köteles
megtéríteni a Bérbeadó által kiállított számla alapján.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól 10/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. §-alapján az önkormányzati vagyon hasznosítása
versenyeztetési eljárás útján a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás, vagy összességében a legelőnyösebb
ajánlat értékelési szempontja alapján történik, amennyiben a jogviszony időtartama meghaladja az egy évet.
A versenyeztetési eljárást az Önkormányzat versenyeztetési szabályzatban leírtak szerint kell lefolytatni.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
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1. döntési javaslat
"Az ingatlan minősítése"
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-testületének
.../…... (...) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 10/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
138. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 10/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklet a következő sorral egészül ki.
66.

B/142/1

A

B

Fogorvosi rendelő
Kossuth út 30.

C

543

2. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2019. ...............…..
Toldi Balázs
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2019. .....................
Pap-Szabó Katalin
jegyző
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Helyiségek hasznosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező Gyomaendrőd,
Kossuth út 30. szám alatti épület összesen 26,43 m2 alapterületű üzlethelyiségeinek bérbeadására egyfordulós, nyílt
árversenyt hirdet az alábbi felhívás szerint.
VERSENYEZTETÉSI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
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a Gyomaendrőd, Kossuth út 30. szám alatti épület összesen 26,43 m2 alapterületű üzlethelyiségeinek
bérbeadására egyfordulós, nyílt árversenyt hirdet
Az árversenyt kiíró megnevezése és székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Telefon: +36-66/386-122
Képviseli: Toldi Balázs polgármester
e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu
Az árverseny célja: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő–testülete által kijelölt helyiségek bérbeadása
egyfordulós nyilvános árversenyen.
Az árversenyt vezeti: Csényi István a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazottja.
Az árverseny kiírása, meghirdetése
A megkötendő szerződés típusa: Bérleti szerződés
Az árversenyen részt vehet:
1. Az árversenyen ajánlatot tehet.
1.1. Természetes személy.
1.2. Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. §
(1) pontjában meghatározott átlátható szervezet.
1.3. Több társaság vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos magyar jogszabályok értelmében
ingatlan tulajdonjogát megszerezheti.
1.4. Az árversenyen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az előleg
letétbe helyezésre került.
2. A szükséges igazolások.
2.1. Magánszemélyek esetében a személyazonosság igazolása, illetve képviselet esetén a meghatalmazás.
2.2. Az árversenyre jelentkező szervezetnek cégszerűen aláírt módon kell nyilatkoznia az Nvtv. 3. § (1) pontjában
foglaltakról, vagyis az átláthatóságról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.
2.3. Cégek esetében az aláírásra és a képviseletre való jogosultság igazolása.
1. Bérleti díj, az ingatlan és a helyiségek adatai
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Bérbeadásra kerülő helyiségek:
Egyéb jellemzők:
Minimum bérleti díj, Ft/hónap+ÁFA

Gyomaendrőd, Kossuth út 30.
1577

Üzlet 16,63 m2 , raktár 5,63 m2 , WC mosdó 2,10 m2 , összesen: 24,36
m2 .
A helyiségek nem klimatizáltak. Fűtés, padlófűtés. Nyílászárók
hőszigetelt üvegezésű ajtó, ablak.
30.000 Ft/hónap+ÁFA

2. A bérleti jogviszony feltételei
2.1. A bérleti szerződés időtartama: határozatlan idejű,
2.2. A bérleti díjat előre, a tárgyhó 15. napjáig a bérbeadó által kibocsátott számla alapján határidőre kell megfizeti.
Bérbeadó 2020. évtől kezdődően az éves fogyasztói árindex figyelembevételével állapítja meg a következő évi
bérleti díj mértékét. A bérleti díj módosításának esedékessége a tárgyévet megelőző év november 30.
2.3. Az önkormányzat a bérlőnek nem biztosít támogatást a működéshez, valamint a helyiségek fenntartásához. A
bérlőt terheli az összes jogszabályok által meghatározott működtetéssel kapcsolatos feltételek biztosítása.
2.4. Bérlő a gáz, áram és víz előző havi közüzemi díjait a használt helyiségek alapterületének arányában köteles
megtéríteni a Bérbeadó által kiállított számla alapján.
2.5. Bérlő a helyiségekben a bérleti jogviszony időtartama alatt csak a Bérbeadó írásos engedélye alapján
végezhet átalakítási, fejlesztési munkákat.
3. Az árverseny
3.1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal ülésterme (Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
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3.2. Ideje: 2019. június 21. 1000 óra.
4. Árverseny biztosíték
4.1. A meghirdetett helyiségekre 10.000,- Ft versenyeztetési biztosíték utalását – legkésőbb 2019. június 21.-én 9
óráig - el kell indítani az Békés Takarék Szövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 számlára, és annak bizonylat
másolatát az ajánlatához kell csatolni.
4.2 Az árverseny során azon ajánlattevők, akik nem nyertek, azoknak a befizetett biztosíték visszautalásra kerül, az
eredmény megállapítását követő 3 napon belül. A nyertes ajánlattevő döntése alapján szintén kérheti a biztosíték
visszautalását, vagy annak beszámítását a bérleti díjba.
5. Az árverseny győztese: aki a legmagasabb bérleti díjara tesz ajánlatot.
6. A Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő az 1. pontban rögzítettektől alacsonyabb mértékű
bérleti díjra nem tehet ajánlatot. Az az ajánlat, amelyik a fentiekben rögzítettnél kedvezőtlenebb
ellenszolgáltatás megajánlását tartalmazza, az érvénytelennek minősül.
7. A szerződéskötés egyéb feltételei
7.1. Az árverseny nyertese a közlést követően 15 napon belül szerződést köt.
7.2. Ha az árverseny nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőben – meghiúsul,
vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a
szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő ajánlattevővel – azonos feltételek
mellett – szerződést kötni, vagy új árverést kiírni.
7.3. A nyertes ajánlattevő helyébe lépő ajánlattevővel csak akkor köthető szerződés, ha
a) az versenyeztetési kiírás erre lehetőséget adott, továbbá
b) az árverseny eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt ajánlattevőt erről külön értesítették, továbbá
c) a szerződésnek a kiíró által történő – a 7.2 pontban foglalt okok miatti – felmondása vagy attól történő elállása
esetén a szerződéskötéstől számított 6 hónap még nem telt el.
8. A versenyeztetési kiírás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján ( www.gyomaendrod.hu) illetve a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.
9. A helyiségekkel kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
Osztályán lehet kérni (06 66 581 232), megtekintése munkanapokon 800 és 1400 között előre egyeztetett időpontban.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a bérleti
szerződés megkötésére és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Az épület alaprajza

Az üzlethelyiség

4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2019. május 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Állásfoglalás kialakítása az önkényuralmi rendszerekhez köthető
közterületi elnevezésekkel kapcsolatos kormányhivatali szakmai
segítségnyújtásra
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!
Békés Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja az előterjesztéshez mellékelt levelében arról tájékoztatott, hogy
az Mötv. 13. § (1) bekezdése szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladat a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény
elnevezése. A 14. § (2) bekezdése értelmében a közterület valamint az önkormányzat tulajdonában álló
közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek
megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét,
amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.
Konkrét észrevétele szerint:
„Közérdekű bejelentés alapján, Gyomaendrődön két olyan közterület - Martos Flóra
utca, Polányi Máté utca - található, mely elnevezések felülvizsgálata szükséges. A Magyar Tudományos Akadémia
állásfoglalása a használhatóság kérdésében nem foglal állást, de az alábbiakat tartalmazza:
Martos Flóra: illegális kommunista, személye körül 1945 után kultusz alakult ki.
Polányi Máté: illegális kommunista politikus, a tanácsköztársaság idején vöröskatona.
Kérem, a fenti jogszabályi kötelezettségre történő figyelemfelhívással együtt szíveskedjék kezdeményezni, hogy
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fontolja meg a Martos Flóra utca és a Polányi Máté
utca elnevezésének megváltoztatását.”
A fenti törvényességi szakmai iránymutatására azt a tájékoztatást adtam, hogy álláspontunk szerint Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mindenben eleget tett az Mötv. 14. § (2) bekezdésében foglalt
kötelezettségének és döntéseivel felülvizsgálta azoknak a közterületeknek a megnevezését, amelyek olyan személy
nevét viselték, akik a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy
fenntartásában részt vettek.
Tekintve, hogy ezek megítélésben a képviselő-testület tagjai nem rendelkeznek megfelelő történelem-tudományi
ismerettel, és a döntés meghozatalakor kétsége merült fel a tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e a (2)
bekezdésnek, ezért két alkalommal szerezte be a Magyar Tudományos Akadémia és egy esetben a Békés Megyei
Levéltár állásfoglalását is.
Tovább bonyolította a helyzetet, hogy az MTA is többször módosította az önkényuralmi rendszerekhez köthető
személyekről kialakított állásfoglalását, és az állásfoglalás kialakításának belső szabályait is.
Mindezekre és a téma helyi társadalmi fogadtatásának érzékenységére, a lakossági javaslatokra figyelemmel
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mindvégig követte a törvényi előírásokat, figyelembe
vette az MTA-nak kifejezetten Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére kialakított állásfoglalásait. Ezt a tényt és
körülményt külön ki is emeltem a levelemben, így rámutatva arra, hogy a döntéshozatal során a képviselő-testület
figyelembe vette azt a törvényi előírást, amely szerint: "Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a
tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia
állásfoglalását." Az MTA legutolsó állásfoglalásában pedig kimondta - amelyre a levelem 5. oldalán is hivatkozom -,
hogy: „Martos Flóra ... Személye körül 1945 után kultusz alakult ki: a kommunista propaganda Martos
tevékenységének bemutatása során a nő- és gyermekmozgalomban vállalt
szerepére, karitatív tevékenységére összpontosított. A kultusz kétségtelenül egy önkényuralmi rendszer
propaganda-munkájának része volt, de Martos Flóra személyes tevékenysége nem kapcsolható önkényuralmi
rendszer létrehozásához vagy működtetéséhez.
Polányi Mátét is a kommunista időszak emlékezetpolitikája hozta összefüggésbe a halála után kialakult
önkényuralmi rendszerrel, de nem vett részt megalapozásában, kiépítésében, illetve fenntartásában.”
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Tisztelt Képviselő-testület!
A fentiek alapján kormánymegbízott úr felé azt a véleményt formáltam, hogy Önkormányzatunk a döntései során a
hatályos jogszabályok és saját önkormányzati rendelete szabályainak megfelelően járt el, így döntései
szakszerűnek, jogszerűnek és végső kicsengését illetően legitimnek tekinthetők.
Végül jeleztem, hogy a törvényességi szakmai segítségnyújtását, és az arra adott válaszomat beterjesztem a
képviselő-testület 2019. május 30-i ülésére, hogy a képviselő-testület is kialakíthassa álláspontját.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Állásfoglalás kialakítása az önkényuralmi rendszerekhez köthető közterületi elnevezésekkel kapcsolatos
kormányhivatali szakmai segítségnyújtásra"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel fogadta a Békés Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízottjának BE/02/274-2/2019 jelű szakmai segítségnyújtását, amelyben jelezte, hogy közérdekű
bejelentés alapján, Gyomaendrődön két olyan közterület - Martos Flóra utca, Polányi Máté utca - található, mely
elnevezések felülvizsgálata szükséges, mivel azok olyan személyek nevét viselik, akik a XX. századi önkényuralmi
politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vettek.
A Képviselő-testület korábbi, a tárgyhoz kapcsolódó összes eljárását, előterjesztéseit, MTA szakmai állásfoglalásait
és döntéseit megvizsgálva azt az álláspontot alakítja ki, hogy a szakmai segítségnyújtással érintett kérdésben a
hatályos jogszabályok és saját önkormányzati rendelete szabályainak megfelelően járt el, így döntései szakszerűek
és jogszerűek voltak.
A két érintett név az MTA állásfoglalása szerint nem köthetők XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek
megalapozásához, kiépítéséhez, ezért a korábbi döntéseit továbbra is fenntartja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2019. 06. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Megyeri László
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GYOMAENDRŐD VÁROS POLGÁRMESTERE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
Ügyiratszám:

I.34-2/2019.

Ügyintéző:
Telefon:

Megyeri László
66-581-236

Tárgy: Tájékoztatás az önkényuralmi rendszerekhez köthető gyomaendrődi közterületek
nevének megváltoztatásáról
Hiv. szám: BE/02/274-2/2019
Melléklet: 11 db

Békés Megyei Kormányhivatal
Dr. Takács Árpád kormánymegbízott részére
Békéscsaba
Derkovits sor 2.
5600
Tisztelt Kormánymegbízott Úr!
A fenti hivatkozási számú levelében arról tájékoztatott, hogy az Mötv. 13. § (1) bekezdése szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladat a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése. A 14. § (2) bekezdése értelmében a közterület valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény nem viselheti olyan
személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában,
kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.
Konkrét észrevétele szerint:
„Közérdekű bejelentés alapján, Gyomaendrődön két olyan közterület - Martos Flóra
utca, Polányi Máté utca - található, mely elnevezések felülvizsgálata szükséges. A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása a használhatóság kérdésében nem foglal
állást, de az alábbiakat tartalmazza:
Martos Flóra: illegális kommunista, személye körül 1945 után kultusz alakult ki.
Polányi Máté: illegális kommunista politikus, a tanácsköztársaság idején vöröskatona.
Kérem, a fenti jogszabályi kötelezettségre történő figyelemfelhívással együtt szíveskedjék kezdeményezni, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
fontolja meg a Martos Flóra utca és a Polányi Máté utca elnevezésének megváltoztatását.”

Levelezési cím: 5501 Gyomaendrőd, Pf: 3. Telefon: +36-66-386-122 Fax: +36-66-283-288
E-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu Honlap: www.gyomaendrod.hu

A fenti törvényességi szakmai iránymutatására a következőkben kívánok tájékoztatást
adni:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 31-i
ülésén (1. melléklet) kezdte meg és 2016. szeptember 29-i ülésén (11. melléklet) fejezte be a vélhetően önkényuralmi rendszerekhez köthető közterületek nevének felülvizsgálatát és módosítását.
A közel négy éven át 9 képviselő-testületi ülésen folytatott vizsgálat eredményeként a
18 aggályos közterület névből 12-őt változtatott meg.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/2013. (I. 31.) Gye. Kt. határozatával megbízta az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot,
vizsgálja meg, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 14. § (2) bekezdésébe foglalt tilalomba ütközik-e Gyomaendrődön valamely
közterület elnevezés. A testület felhatalmazta a bizottságot, hogy felülvizsgálathoz és
a döntésjavaslat összeállításhoz a bizottság szakértőket vonjon be és szükség esetén
szerezze be a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását is.
A döntést követően megjelent újságcikkek és híradások hatására több elnevezési
kezdeményezés és lakossági tiltakozó petíció érkezett a Képviselő-testülethez. Magánszemélyek és civil szervezetek adtak javaslatot új elnevezésekre, de egész utcaközösségek fejezték ki az elleni tiltakozásukat, hogy megváltozzon a közterület neve.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 136/2013. (III. 28) Gye. Kt. határozatával az
előkészítő bizottság javaslata alapján elfogadta az előterjesztésben szereplő 18 utcanévből azt a 17 névből álló listát, amelyen vélhetően olyan közterület nevek vannak,
amelyek feltételezhetően köthetők valamely önkényuralmi rendszerhez. (2. melléklet)
A hatáskörrel rendelkező döntéshozó kinyilvánította, hogy a kétségeket kizáró és
megalapozott döntés meghozatala érdekében szükségesnek látja, hogy a javaslatban
szereplő közterület nevekről be kell szerezni az MTA állásfoglalását.
A polgármester 2013. április 3-ai keltezésű levélben kereste meg Pálinkás József MTA
elnököt a javaslatban szereplő 17 közterület elnevezéssel kapcsolatos állásfoglalásra.
Július elején a polgármester tájékoztató levelet küldött a képviselőknek arról, hogy az
MTA Jogi Főosztályától 2013. május 27-én kapott tájékoztató értelmében a helyi kötődésű nevek ügyében az MTA Bölcsészettudományi Kutató Központja folytatja le a
szükséges tudományos kutatást. A többi közterület név esetében pedig már született
állásfoglalás. Annak érdekében, hogy a képviselő-testület új megnevezésről is döntést tudjon hozni, 2013. június-augusztus havában internetes közvélemény kutatást is
végeztünk. Ebben arról szavazhattak a Gyomaendrődiek, hogy a várhatóan módosításra kerülő utcanevek helyébe a javasoltak közül melyek legyenek beterjesztve.

2. oldal

2013. augusztus 29-i ülésén (3. melléklet) ismét tárgyalta döntéshozó az utcanevek
kérdését. A testület a tájékoztató kapcsán hozott 410/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozatában úgy rendelkezett, hogy elfogadja az önkényuralmi rendszerekhez köthető
közterületi elnevezések módosítási eljárásának helyzetéről szóló tájékoztatót azzal,
hogy az érintett közterületi nevek módosításáról a Magyar Tudományos Akadémia
Bölcsészettudományi Kutató Központ vizsgálati eredményének megérkezését követően dönt az új elnevezések valamilyen szintű lokális társadalmi elfogadottságára is figyelemmel.
A döntéshozatali eljárást és döntés előkészítést tovább bonyolította az is, hogy időközben az akkori közéleti viták eredményeként, az MTA visszavonta azt az állásfoglalás listáját, amelyben kategorikusan minősítette („használható”, „használható, de aggályos”, „nem javasolt”) az állásfoglalásra beküldött névjavaslatokat.
Többszöri érdeklődésre végül 2013. november 18-án e-mailben, majd postai úton is
megkaptuk a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának szakvéleményeit.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a szakértői
testület véleményére, a lakossági és képviselői javaslatokra, továbbá az MTA állásfoglalására figyelemmel a 2013. november 20-i ülésén alakította ki a Képviselő-testület
elé terjesztett javaslatát.
A Képviselő-testület 2013. novemberi 28-i ülésén (4. melléklet) tűzte napirendre az
önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület nevek módosításának döntéshozatalát.
A Képviselő-testület a módosításra felterjesztett közterületi nevek megítélése körüli
ellenvélemények, továbbá az új névjavaslatok kapcsán felmerült nézeteltérések eredményeként egyenként külön-külön szavazott az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság által benyújtott döntési javaslatában szereplő 17
utca elnevezéséről.
A szavazás eredményeként a 17 közterületi névből 10 került módosításra. A B Molnár
Imre utca közterületi megnevezés Géza fejedelem utca, a Fürst Sándor utca közterületi megnevezés Dr. Pikó Béla utca, a Kiss Lajos üdülő-telep közterületi megnevezés Dr.
Szilágyi Ferenc üdülő-telep, a Korvin Ottó utca közterületi megnevezés Varjasi utca, a
Kulich Gyula utca közterületi megnevezés Szent István utca, a Ságvári Endre utca közterületi megnevezés Kállai Ferenc utca, a Sallai Imre utca közterületi megnevezés Luther utca, a Sebes György utca közterületi megnevezés Kovács Imre utca, a Tanács
utca közterületi megnevezés Kálmán Farkas utca, a Zalka Máté utca közterületi megnevezés Dávidházi Sámuel utca megnevezésre módosult.
Döntött továbbá arról is, hogy amennyiben a szavazások során valamelyik javasolt
utcaelnevezés nem kapja meg a szükséges számú igen szavazatot, azok esetében a
3. oldal

Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy névadási javaslatát egy új eljárás keretében terjessze elő a
képviselő-testület december havi ülésre.
A 2013. december 19-i ülésen (5. melléklet) a Képviselő-testület nem döntött újabb
névmódosításról, hanem a 621/2013. (XII. 19.) Gye. Kt. határozatával megbízta az
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy a
2013. novemberi ülésen új nevet nem kapott közterületek névadási javaslatát egy új
eljárás keretében készítse elő. A javaslatok összeállításához szerezze be a hiányzó információkat, vegyen igénybe szakértői véleményeket.
A döntéshozó testület 2013 decemberében azért döntött úgy, hogy a döntést elhalasztva, azt gyakorlatilag az új képviselő-testületre hagyja, mert a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 79. § (2) bekezdése rendelkezései szerint „a választás
kitűzésétől a szavazás napjáig nem lehet szavazókör határát és sorszámát, továbbá
település határát és elnevezését, utcanevet, házszámot és – ha az érintett ingatlan
lakcímnyilvántartás szerinti címe annak helyrajzi száma – helyrajzi számot megváltoztatni.”1 Akkor már sejthető volt, hogy a legkorábbi lehetséges választási időpontként
megjelölt 2014. április 6-át figyelembe véve legkorábban 2014. január 6-a után már
nem lesz lehetőség utcanevet változtatni a szavazás napjáig. Ezt követően a májusi
Európa Parlamenti, majd az októberi önkormányzati választások miatt gyakorlatilag
az egész 2014-ik évben nem volt lehetőség a kérdés újbóli napirendre tűzésére. Az
októberi önkormányzati választást követően az 5. egyéni választókerületi képviselői
lemondás miatt 2015. március 1-ére időközi választás is került kitűzésre.
A Képviselő-testület a 2015. március 26-i ülésén (6. melléklet) tűzhette ismét napirendre a kérdést.
A Képviselő-testület az ülésen hozott döntésével utasította az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságát, hogy készítse elő az önkényuralmi
rendszerekhez köthető neveket hordozó közterületek elnevezésének módosítását.
A megalapozott döntés érdekében a 2013-ban összeállított listából még fennmaradt
6 név esetében szerezze be a minden kétséget kizáró, egyértelmű MTA állásfoglalást.
Egy név esetében keresse meg a Békés Megyei Levéltárat a név eredetének felkutatására, majd szükség szerint az MTA állásfoglalás beszerzésére.
A Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának Jogi és Igazgatási Főosztálya 2016.
április 29-i levelében az állásfoglalást kérő levelünkre a következő választ adata:
„A megkeresés és az arra adott válasz között eltelt hosszabb idő miatt elnézésüket kérjük, türelmüket köszönjük. A késedelem oka, hogy az elmúlt időszakban az MTA vezető
szervei az első évek tapasztalatait mérlegelve újraszabályozták a közterületek elnevezésével kapcsolatos állásfoglalások kiadásának rendjét. Az új szabályozás lényege,
1

2013. évi XXXVI. törvény 2013.12.11 - 2014.01.17 időállapot
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hogy az elkészült állásfoglalások - a törvény szellemének megfelelően -, nem
döntési javaslatot tartalmaznak, hanem olyan anyagot, amely meghatározott
szempontok szerint támpontot nyújt a közterületek elnevezésével kapcsolatos
döntésekhez.”
A fenti levél alapján a 2016. június 29-ei ülésen (9. melléklet) napirendre vett előterjesztésben foglalt döntésjavaslat a fenti, tudományos vizsgálat megállapításait tartalmazó MTA állásfoglalást vette figyelembe.
Ennek értelmében a törvényességi szakmai segítségnyújtó levelük tárgyát érintően:
„Martos Flóra ... Személye körül 1945 után kultusz alakult ki: a kommunista propaganda Martos tevékenységének bemutatása során a nő- és gyermekmozgalomban vállalt szerepére, karitatív tevékenységére összpontosított.
A kultusz kétségtelenül egy önkényuralmi rendszer propaganda-munkájának része volt,
de Martos Flóra személyes tevékenysége nem kapcsolható önkényuralmi rendszer létrehozásához vagy működtetéséhez.
Polányi Mátét is a kommunista időszak emlékezetpolitikája hozta összefüggésbe a
halála után kialakult önkényuralmi rendszerrel, de nem vett részt megalapozásában, kiépítésében, illetve fenntartásában.”
Az ülésre készült előterjesztés döntést megalapozó összefoglalása következőket tartalmazta:
1) Dobi István utca megnevezés olyan személy nevét hordozza, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában
részt vett. Az utcanevet módosítani kell.
2) Hámán Kató utca megnevezés olyan személy nevét hordozza, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában
személyesen nem vett részt. Az utcanevet nem kell módosítani.
3) Martos Flóra utca megnevezés olyan személy nevét hordozza, akinek személyes
tevékenysége nem kapcsolható a XX. századi önkényuralmi politikai rendszer létrehozásához vagy működtetéséhez. Az utcanevet nem kell módosítani.
4) Micsurin utca megnevezés olyan személy nevét hordozza, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek fenntartásában szerepet vállalt. Az utcanevet módosítani kell.
5) Polányi Máté megnevezés olyan személy nevét hordozza, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában
személyesen nem vett részt. Az utcanevet nem kell módosítani.
6) Rózsa Ferenc megnevezés olyan személy nevét hordozza, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában
való személyes részvétele nem állapítható meg. Az utcanevet nem kell módosítani.
7) Tokai utca megnevezés olyan személy nevét hordozza, akiről nem lelhető fel sem
levéltári, sem pedig történeti tényadat (8. melléklet) . Mivel a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában való
személyes részvétel nem bizonyítható, így az utcanevet nem kell módosítani.

5. oldal

Az ülésen elfogadott döntési javaslat a fentiek szerint javasolta, hogy Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának legutolsó állásfoglalására figyelemmel mondja ki, hogy a Dobi István
utca és a Micsurin utca megnevezések olyan személyek nevét hordozzák, akik a XX.
századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vettek, ezért az utcaneveket módosítani kell.
Elhatározta, hogy a Dobi István utca nevét Csernus Mihály utca vagy Dob utca megnevezésre, a Micsurin utca nevét pedig Dr. Tóth Elek utca vagy Tímár Máté utca megnevezésre kívánja módosítani.
Elrendelte, hogy az elhatározott közterületi névmódosítás előtt a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló 15/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet 4. §
(2) b) pontjában foglaltak szerint postai úton eljuttatott kérdőíves konzultációval kerüljön megismerésre az érintett lakosság javaslata.
A fenti döntés alapján a helyi rendeletünk előírásait figyelembe véve 2016. augusztus
31-i ülésén (10. melléklet) a lakossági véleményekre figyelemmel a 389/2016. (VIII.
31.) Gye. Kt. határozatával a Dobi István utca közterület megnevezését Dob utca
megnevezésre módosította 2016. november 1. napjától. A 390/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt.
határozatával pedig elrendelte a lakossági konzultációt azzal, hogy az érintett lakosok
a Tímár Máté és a Borostyán utca megnevezés között választhatnak.
Az ismételt lakossági válaszleveles konzultációt követően a 2016. szeptember 29-i
ülésére (11. melléklet) beterjesztve a 446/2016. (IX. 29.) Gye. Kt. határozatával Gyomaendrőd 6342 helyrajzi számú, Micsurin utca közterület megnevezését Borostyán
utca megnevezésre módosította 2016. november 1. napjától.
Ezzel a döntéssel a képviselő-testület lezárta a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető utcanevek átnevezési eljárását.

Tisztelt Kormánymegbízott Úr!
Álláspontunk szerint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
mindenben eleget tett az Mötv. 14. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének és
döntéseivel felülvizsgálta azoknak a közterületeknek a megnevezését, amelyek olyan
személy nevét viselték, akik a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vettek.
Tekintve, hogy ezek megítélésben a képviselő-testület tagjai nem rendelkeznek megfelelő történelem-tudományi ismerettel, és a döntés meghozatalakor kétsége merült
fel a tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, ezért két alkalommal szerezte be a Magyar Tudományos Akadémia és egy esetben a Békés Megyei
Levéltár állásfoglalását is.
6. oldal

Tovább bonyolította a helyzetet, hogy az MTA is többször módosította az önkényuralmi rendszerekhez köthető személyekről kialakított állásfoglalását, és az állásfoglalás kialakításának belső szabályait, amely időnként hosszú időbe telt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a téma helyi társadalmi
fogadtatásának érzékenységére, a lakossági javaslatokra figyelemmel mindvégig követte a törvényi előírásokat, figyelembe vette az MTA-nak kifejezetten Gyomaendrőd
Város Önkormányzata részére kialakított állásfoglalásait.
Önkormányzatunk a döntései során a hatályos jogszabályok és saját önkormányzati
rendelete szabályainak megfelelően járt el, így döntései szakszerűnek, jogszerűnek és
végső kicsengését illetően legitimnek tekinthetők.
Mindezekkel együtt az Ön törvényességi szakmai segítségnyújtását, és az arra adott
válaszomat beterjesztem a képviselő-testület 2019. május 30-i ülésére, hogy a képviselő-testület is kialakíthassa álláspontját.
A képviselő-testület állásfoglalásáról haladéktalanul tájékoztatni fogom.

Gyomaendrőd, 2019. április 23.

Üdvözlettel:

Toldi Balázs
polgármester
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A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület nevek felülvizsgálatát
végző képviselő-testületi ülések kronológiája:
1. 2013. január 31. - 7. napirendi pont: Közterületi elnevezések felülvizsgálata
http://www.gyomaendrod.hu/file/197515/MPJx8a5RWZGmiViT
2. 2013. március 28. - 30. napirendi pont: Önkényuralmi rendszerekhez köthető közterületi elnevezések megszüntetése
http://www.gyomaendrod.hu/file/198909/4jto1LXsYyVGT2WC
3. 2013. augusztus 29. - 24. napirendi pont: Tájékoztató az Önkényuralmi rendszerekhez köthető közterületi elnevezések módosítási eljárásának helyzetéről
http://www.gyomaendrod.hu/file/199935/2cLY8IPC2KNp342s
4. 2013. november 28. - 12. napirendi pont: Önkényuralmi rendszerekhez köthető
megnevezést hordozó közterületnevek módosítása
http://www.gyomaendrod.hu/file/200046/arnPBY6n2j2367HG
5. 2013. december 19. - 8. napirendi pont: Önkényuralmi rendszerekhez köthető
megnevezést hordozó közterületnevek módosítása (2. forduló)
http://www.gyomaendrod.hu/file/200649/Bh3O4WMl3kCYwofE
6. 2015. márciusi 26. - 24. napirendi pont: Önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület nevek módosítása (2. forduló)
http://www.gyomaendrod.hu/file/213518/10pqROPD8lquntLa
7. 2016. június 29. - 5. napirendi pont: Önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület nevek módosítása (3. forduló)
http://www.gyomaendrod.hu/file/219227/eZyt8vbLGjXNJZpe
8. 2016. augusztus 31. - 13. napirendi pont: Önkényuralmi rendszerekhez köthető
közterület nevek módosítása (4. forduló)
http://www.gyomaendrod.hu/file/219325/KDnHxaVrZDhmPhfD
9. 2016. szeptember 29. - 11. napirendi pont: Önkényuralmi rendszerekhez köthető
közterület nevek módosítása (5. forduló)
http://www.gyomaendrod.hu/file/219351/fMqeB3E5E8E7A8wY
Mellékletek:
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1. melléklet

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. január 31-i ülésére

Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Közterületi elnevezések felülvizsgálata
Megyeri László aljegyző
Dr. Csorba Csaba jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő
módosításáról szóló 2012. évi CLXVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) a tárgya szerinti tartalomnak megfelelően
több jogszabályt módosított. Többek között rendelkezett arról is, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) úgy lép hatályba, hogy a helyi önkormányzat által elnevezhető
közterület illetve közintézmény nem viselheti:
a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében
vagy fenntartásában részt vett, vagy
b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre
közvetlenül utal.
A Törvény kimondja, hogy ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület
neve megfelel-e az előzőekben leírtaknak akkor, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását.
Annak érdekében, hogy a Törvény rendelkezésének végrehajtása céljából meghozott közterületi névváltozás ne
érintse hátrányosan a polgárokat a jogszabály módosította az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV.
törvényt, továbbá a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. Törvényt is.
Az előző esetben tárgyánál fogva díjmentes lesz a ingatlan közigazgatási címének közterületnév-változás miatt
történő átvezetése iránti megkeresés alapján indult eljárás díja, ha az eljárás megindítására a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdésébe foglalt tilalomba ütközés miatti
közterületnév-változás miatt kerül sor. Az utóbbi esetben pedig a helységnév, postai irányítószám, közterület
elnevezés, közterület jelleg változása vagy területszervezési eljárásban hozott döntés miatt költözéssel nem járó
lakcímváltozás esetén a címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt a
címváltozás szerinti lakó vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal hivatalból állítja ki és kézbesíti a polgár
részére.
Mindegyik jogszabály 2013. január 1-jén lépett hatályba.
Gyomaendrőd közterület neveinek általános és átfogó mértékű felülvizsgálatára a rendszerváltást követően 1991ben került sor. Akkor egy erre a célra létrehozott bizottság, történészek és helytörténészek bevonásával végezte el a
felülvizsgálatot.
Tekintve, hogy a Mötv.-ben foglalt tilalmaknak megfelelő közterület név kiválasztása körültekintő munkát igényel,
javasoljuk, hogy e feladat elvégzésével az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottságot bízza meg a Képviselő-testület. A bizottság a döntés előkészítéshez szakértőket vonhat be és szükség
esetén beszerezheti a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását is.
Gyomaendrőd hatályos közterület név listája:
Nagylaposi MÁV lakás
Tanya II.
Tanya III.
Tanya IV.
Tanya V.
Tanya VI.
Tanya VII.
Templomzug
Fazekaszugi 5-ös gátőrház
Sócózugi 1/5-ös gátőrház
Ifjúsági lakótelep
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Október 6. lakótelep
Vásártéri lakótelep
Erzsébet liget
Vasúti őrházak
Kántorkert sor
Kőrös sor
Németzugi sor
Újkert sor
Vízmű sor
Damjanich János tér
Dr. Csókási Béla tér
Kner tér
Kossuth tér
Pásztor János tér
Szabadság tér
Hősök tere
Bacsalaposi út
Bajcsy-Zsilinszky út
Bánomkerti út
Fő út
Hantoskerti út
Határ út
Kondorosi út
Kossuth Lajos út
Népliget út
Páskumi út
Polyákhalmi út
Rákóczi Ferenc út
Selyem út
Sugár út
Szarvasi út
Ugari út
Áchim András utca
Ady Endre utca
Akác utca
Alkotmány utca
Álmos utca
Álmosdomb utca
Apponyi utca
Arany János utca
Árpád utca
Attila utca
B Molnár Imre utca
Babits Mihály utca
Bacsó Béla utca
Balassi Bálint utca
Bányász utca
Baross Gábor utca
Bartók Béla utca
Batthyány Lajos utca
Béke utca
Bem utca
Bercsényi Miklós utca
Berzsenyi Dániel utca
Besenyszegi utca
Bessenyei György utca
Bethlen Gábor utca
Blaha Lujza utca
Bocskai István utca
Botond utca
Budai Nagy Antal utca
Csejti utca
Csillagos utca
Csokonai Vitéz M. utca
Csurgó utca
Damjanich utca
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Dankó Pista utca
Deák Ferenc utca
Décsi utca
Diófa utca
Dobi István utca
Dobó István utca
Dózsa György utca
Egressy Béni utca
Endrődi utca
Eötvös József utca
Erkel Ferenc utca
Esze Tamás utca
Fáy András utca
Fazekasi utca
Fegyvernek utca
Fürst Sándor utca
Gábor Áron utca
Gárdonyi Géza utca
Gutenberg utca
Gyóni Géza utca
Halász utca
Hámán Kató utca
Hársfa utca
Hatház utca
Hídfő utca
Honvéd utca
Hunyadi János utca
Ipartelep utca
Iskola utca
Jókai Mór utca
József Attila utca
Juhász Gyula utca
Kacsóh Pongrác utca
Kálvin János utca
Kárász utca
Kató József utca
Katona József utca
Kazinczy Ferenc utca
Keleti utca
Kenderáztató utca
Keresztúri utca
Kinizsi Pál utca
Kis utca
Kisfaludy utca
Kisfok utca
Kisréti utca
Kiss Bálint utca
Kner utca
Kodály Zoltán utca
Korányi Frigyes utca
Korvin Ottó utca
Kós Károly utca
Kölcsey Ferenc utca
Könyves Kálmán utca
Kör utca
Körgát utca
Kőrös utca
Kőrösi Csoma Sándor utca
Köztársaság utca
Kulich Gyula utca
Kürt utca
Lábas utca
Lehel utca
Lévai utca
Liliom utca
Liszt Ferenc utca
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Losonczi István utca
Madách Imre utca
Magtárlaposi utca
Martos Flóra utca
Mátyás király utca
Mester utca
Micsurin utca
Mikes Kelemen utca
Mikszáth Kálmán utca
Mirhóháti utca
Mirhói utca
Mohácsi utca
Móra Ferenc utca
Móricz Zsigmond utca
Munkácsy Mihály utca
Nagy Sándor utca
Nap utca
Napkeleti utca
Nyárszegi utca
Orgona utca
Pásztor János utca
Petőfi Sándor utca
Polányi Máté utca
Pósa Lajos utca
Rácz Lajos utca
Radnóti Miklós utca
Rév utca
Rózsa Ferenc utca
Rózsahegyi Kálmán utca
Ságvári Endre utca
Sallai Imre utca
Sebes György utca
Semmelweis Ignác utca
Simai utca
Somogyi Béla utca
Szabadság utca
Szabó Dezső utca
Szabó Ervin utca
Szántó Kovács János utca
Széchenyi István utca
Székely Bertalan utca
Szélmalom utca
Szent Antal utca
Szondy György utca
Szőlőskert utca
Tamási Áron utca
Tanács utca
Táncsics Mihály utca
Temető utca
Tokai Ferenc utca
Toldi Miklós utca
Tompa Mihály utca
Toronyi utca
Tóth Árpád utca
Tulipán utca
Vadász utca
Vasútsor utca
Vasvári Pál utca
Vaszkó Mihály utca
Vidovszky Béla utca
Vörösmarty Mihály utca
Wesselényi Miklós utca
Zalka Máté utca
Zöldfa utca
Zrínyi Ilona utca
26

Zrínyi Miklós utca
Zsák utca
Hősök útja
Kiss Lajos üdülő-telep
Zrínyi Ilona üdülő-telep
Nagylaposi vasútállomás
A jogszabály adta felülvizsgálati okon túl a településszerkezet változásából, egyes területek lakottságának
megnövekedéséből (pl. Dobó István utca térsége) szükségszerűvé válhatnak új közterületek elnevezése is.
Amennyiben a Mötv.-ből adódó névváltoztatásra kerül sor, úgy e körben szükséges az érintett közterület
házszámozásának karbantartása is. Az e bekezdésben vázolt esetekben ki kell kérni a városi főépítész és a területi
képviselő véleményét is.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság javasolja a Képviselő-tetületnek a döntési javaslat
elfogadását.

Döntési javaslat
"Közterületi elnevezések felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Határozati javaslat:
1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot, vizsgálja meg, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. Törvény 14. § (2) bekezdésébe foglalt tilalomba ütközik-e Gyomaendrődön valamely közterület
elnevezés.
A felülvizsgálathoz és a döntésjavaslat összeállításhoz a bizottság szakértőket vonhat be és szükség esetén
szerezze be a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását is.
2) A Képviselő-testület megbízza az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot,
hogy a városi főépítész véleményének kikérését követően a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsággal egyeztetve, az érintett területi képviselő előzetes véleményét is beszerezve, tegyen javaslatot egyes
lakott, de még közterületi névvel nem rendelkező közterület elnevezésére is.
Határidő: 2013. március 31.
Felelős: Lehóczkiné Tímár Irén biz. elnök
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 03. 31.
Felelős: Lehóczkiné Timár Irén
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
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2. melléklet

30. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. március 28-i ülésére

Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Önkényuralmi rendszerekhez köthető közterületi elnevezések megszüntetése
Megyeri László aljegyző
Lehóczkiné Timár Irén egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Képviselő-testület!
Az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő
módosításáról szóló 2012. évi CLXVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) a tárgya szerinti tartalomnak megfelelően
több jogszabályt módosított. Többek között rendelkezett arról is, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) úgy lép hatályba, hogy a helyi önkormányzat által elnevezhető
közterület illetve közintézmény nem viselheti:
a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy
fenntartásában részt vett, vagy
b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül
utal.
A Törvény kimondja, hogy ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület
neve megfelel-e az előzőekben leírtaknak akkor, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását.
A Képviselő-testülete megbízta az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot,
vizsgálja meg, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 14. § (2)
bekezdésébe foglalt tilalomba ütközik-e Gyomaendrődön valamely közterület elnevezés.
A felülvizsgálathoz és a döntésjavaslat összeállításhoz a bizottság szakértőket vonhat be és szükség esetén
szerezze be a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását is.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a feladat végrehajtása létrehozott a
bizottság elnökéből továbbá a helytörténet, történettudomány, közigazgatás, vallási és egyéb területen jártas
szakértőkből álló tanácsadó testületet, amelynek átadta a tárgyban eddig keletkezett dokumentumokat, kérelmeket
és információkat.
A tanácsadó testület 2013. március 25-én megtarott ülésén a jogi helyzet és a tárgyban eddig keletkezett
dokumentumok áttekintése alapján számba vette azokat a közterület neveket, amelyek vélhetően nem felelnek meg
a Törvény rendelkezéseinek. A megalapozott döntés meghozatal érdekében szükségesnek látja, hogy a Képviselőtestület a tanácsadó testület javaslatában szereplő közterület nevekről szerezze be az MTA állásfoglalását.
1. B Molnár Imre utca
2. Dobi István utca
3. Fürst Sándor utca
4. Hámán Kató utca
5. Kiss Lajos üdülőtelep
6. Korvin Ottó utca
7. Kulich Gyula utca
8. Martos Flóra utca
9. Micsurin utca
10. Október 6. lakótelep
11. Polányi Máté utca
12. Rózsa Ferenc utca
13. Ságvári Endre utca
14. Sallai Imre utca
15. Sebes György utca
16. Szabó Ervin utca
17. Tokai Ferenc utca
18. Zalka Máté utca
A bizottság a fenti közterületek közül az az MTA pozitív állásfoglalásában érintett elnevezések módosítását
támogatja.
Javasolja egyúttal, hogy Gyomaendrőd múltjának jeles alakjai, vagy az érintett terület történetileg közismert helyi
földrajzi nevének felhasználásával vagy hazánk nagyjai emlékének megörökítésével kerüljenek módosításra kellő
előkészítést és egyeztetést követően.
74

Döntési javaslat
"Önkényuralmi rendszerekhez köthető közterületi elnevezések megszüntetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. Törvény 14. § (2) bekezdésében foglalt tilalom végrehajtása érdekében a tárgyban eddig keletkezett
dokumentumok áttekintése alapján megállapította, hogy a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

B Molnár Imre utca
Dobi István utca
Fürst Sándor utca
Hámán Kató utca
Kiss Lajos üdülőtelep
Korvin Ottó utca
Kulich Gyula utca
Martos Flóra utca
Micsurin utca
Október 6. lakótelep
Polányi Máté utca
Rózsa Ferenc utca
Ságvári Endre utca
Sallai Imre utca
Sebes György utca
Szabó Ervin utca
Tokai Ferenc utca
Zalka Máté utca

közterület nevek, vélhetően nem felelnek meg a Törvény rendelkezéseinek.
A kétségeket kizáró és megalapozott döntés meghozatala érdekében szükségesnek látja, hogy a Képviselő-testület
a javaslatban szereplő közterület nevekről szerezze be az MTA állásfoglalását.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 04. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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3. melléklet

23. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2013. augusztus 29-i ülésére

Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Önkényuralmi rendszerekhez köthető közterületi elnevezések módosítási eljárásának
helyzetéről
Megyeri László aljegyző
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető
elnevezések tilalmáról szóló törvény alapján 19/2013. (I. 31.) határozatával döntött arról, hogy az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság készíti elő az önkényuralmi rendszerhez köthető személyekről
és fogalmakról elnevezett közterületi nevek módosítását. A névmódosítást előkészítő szakértői testület 2013.
március 25-i ülésén letette az előzetes névmódosítási javaslatát azzal, hogy a Képviselő-testület kérje ki az MTA
állásfoglalását. A Képviselő-testületi döntést követően április 3-án a polgármester levélben kereste meg a Magyar
Tudományos Akadémiát a Képviselő-testület által javasolt 18 közterületi névvel kapcsolatos állásfoglalásának
kialakítására. 2013. május 27-én az MTA Jogi Főosztályától kapott tájékoztató szerint a helyi kötődésű nevek
ügyében az MTA Bölcsészettudományi Kutató Központja folytatja le a szükséges tudományos kutatást. A többi
közterület név esetében pedig már született állásfoglalás.
Figyelemmel arra, hogy további névmódosítási és új közterület elnevezési javaslatok is érkeztek, illetve egyes
változtatásra ítélt közterületi elnevezésekhez még nem érkeztek név javaslatok, így a Képviselő-testület elhatározta,
hogy széles körben kívánja megismerni a lakosság és a helyi közösségek véleményét az MTA végleges
állásfoglalásának megérkezéséig.
A lakossági vélemények megismerésére az önkormányzati honlapon egy on-line közvélemény kutatást indítottunk. A
tájékoztató írásának napjáig 58 javaslat érkezett.
Időközben másodszor is megkerestük az MTA Jogi Főosztályát. Ott ismét azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a
Bölcsészettudományi Kutató Központ folytatja a vizsgálatot. Arra a kérdésre, mikor várható vizsgálati eredmény, azt
a választ kaptuk, hogy a nagyon sok megkeresés miatt nagyon lassan haladnak a feldolgozással. Ezek miatt további
türelemre kértek bennünket.
A helyzet ismeretében továbbra is nyugszik az önkormányzat döntési kényszere, mivel az egyes törvényeknek a XX.
századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló 2012. évi
CLXVII. törvény 4. § (3) szerint: "Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a
közterület neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását." Az
akadémia állásfoglalásának megérkezéséig így nem következhet be be a mulasztásban megtestesülő törvénysértés.
A közterületi névmódosítás kapcsán felmerülő jelentős adminisztrációs munkák miatt is célszerű lesz valamennyi
közterület névmódosításról egyetlen döntésben rendelkezni.
Amennyiben a Képviselő-testület a fenti megfontolást választja úgy arra is figyelemmel kell lennie, hogy a a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 79. § (2) bekezdése értelmében a választás kitűzésétől a
szavazás napjáig nem lehet .... utcanevet .... megváltoztatni. Az országgyűlési választások kitűzése 2014. februárra
várható. Erre figyelemmel a döntéssel legkésőbb 2014. január végéig lehetne várni.
Döntési javaslat
"Önkényuralmi rendszerekhez köthető közterületi elnevezések módosítási eljárásának helyzetéről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezésekben az MTA
által kiadott állásfoglalás szerint érintett közterületek név módosítási javaslatát készítse elő a 2013. szeptembri
ülésre.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. melléklet

12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. november 28-i ülésére

Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Önkényuralmi rendszerekhez köthető megnevezést hordozó közterületnevek
módosítása
Megyeri László aljegyző
Lehóczkiné Timár Irén egyéni választókerületi önkormányzati képviselő
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 19/2013. (I. 31.) Gye. Kt. határozatával az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottságot (a továbbiakban: ügyrendi bizottság) bízta meg az önkényuralmi rendszerekhez
köthető személyekről és fogalmakról elnevezett közterületnevek módosításának előkészítésével.
A munka szakmai előkészítésének támogatására a bizottság által létrehozott szakértői testület (a továbbiakban:
szakértői testület), 2013. március 25-ei ülésén összeállított egy olyan közterületi névsort, amelyen azok a közterületi
nevek sorakoznak, amelyek valószínűleg köthetők valamely önkényuralmi rendszerhez, így ezekben a testületnek
célszerű kikérnie az MTA állásfoglalását.
A Képviselő-testület döntése alapján április 3-án polgármester úr levélben kereste meg a Magyar Tudományos
Akadémiát a Képviselő-testület által javasolt 18 közterületi névvel kapcsolatos állásfoglalásának kialakítására.
2013. május 27-én az MTA Jogi Főosztályától azt a tájékoztatót kaptuk, hogy a helyi kötődésű nevek ügyében az
MTA Bölcsészettudományi Kutató Központja folytatja le a szükséges tudományos kutatást. A többi közterület név
esetében pedig már született állásfoglalás.
A fentiek ismeretében a nyár elején még azt az álláspontot foglalta el a döntéshozó, hogy a közterületi nevek
módosítási ügyében egy eljárás keretében célszerű döntést hozni. Ennek tudatában, valamint arra figyelemmel,
hogy további spontán névmódosítási és új közterület elnevezési javaslatok is érkeztek, folytatni kell az egyeztetési
és véleményezési eljárást. Ennek része volt az internetes kampányunk és on-line közvélemény kutatásunk is. A
lakossági vélemények megismerésére az önkormányzati honlapon egy on-line közvélemény kutatást indítottunk
amelyre csekély mértékű, mindössze 61 javaslat érkezett.
Időközben másodszor is megkerestük az MTA Jogi Főosztályát. Ott ismét azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a
Bölcsészettudományi Kutató Központ folytatja a vizsgálatot. Arra a kérdésre, mikor várható vizsgálati eredmény, azt
a választ kaptuk, hogy a rendkívül sok megkeresés miatt nagyon lassan haladnak a feldolgozással. Ezek miatt
további türelemre kértek bennünket.
Augusztus 29-én a fentiekről tájékoztatást kapott a Képviselő-testület. A testület a tájékoztató kapcsán hozott
410/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozatában úgy rendelkezett, hogy elfogadja az önkényuralmi rendszerekhez
köthető közterületi elnevezések módosítási eljárásának helyzetéről szóló tájékoztatót azzal, hogy a az érintett
közterületi nevek módosításáról a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsésztudományi Kutató Központ vizsgálati
eredményének megérkezését követően dönt.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: törvény) 14. § (2)
bekezdésében[1] foglalt rendelkezés végrehajtásának előkészítése érdekében azonban nem elegendő annak
megismerése, hogy mely jelenlegi közterületi nevek felelnek meg a törvény tilalmának, hanem meg kell találni azokat
az új elnevezéseket is, amelyek nem esnek a törvény tiltó hatálya alá és rendelkeznek valamilyen szintű lokális
társadalmi elfogadottsággal is.
Ennek érdekében az ügyrendi bizottság szakértői testülete 2013. szeptember 11-én ülést tartott és javaslatot tett a
törvény által érintett, illetve a szakértői testület által jónak tartott névmódosításokra. Erről a javaslat csomagról a
képviselők elektronikus levélben kaptak tájékoztatást.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az idő múlásával a korábbiakhoz képest fokozódik a Képviselő-testület döntési kényszere. Ez abból a körülményből
adódik, hogy azoknál a közterületeknél amelyben az MTA már olyan tartalmú állásfoglalást adott ki, hogy „nem
javasolt” megtartásuk, ott a névmódosítás hiányában mulasztásos törvénysértést követ el.
A névmódosítás kérdésben az egy eljárásban való döntés adminisztrációs megfontolásokból sem indokolt már, mert
a Járási Hivatal Okmányirodája a közterületi névváltozás miatt kiállított új okmányt az érintett lakcímére postán
juttatja majd el[2].
42

Az MTA állásfoglalással rendelkező közterületek esetében a döntéshozatalt nyomatékosítja még a közelgő
választások előkészítése is. Itt figyelembe kell venni, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
(továbbiakban: Ve.) 79. § (2) bekezdése rendelkezései szerint „a választás kitűzésétől a szavazás napjáig nem lehet
szavazókör határát és sorszámát, továbbá település határát és elnevezését, utcanevet, házszámot és – ha az
érintett ingatlan lakcímnyilvántartás szerinti címe annak helyrajzi száma – helyrajzi számot megváltoztatni.”
A Ve. 6. § (1) bekezdésének szabályai kimondják, hogy a választást úgy kell kitűzni, hogy a magyarországi
szavazás napja a kitűzés napját követő hetvenedik és kilencvenedik nap közé essen. A Magyarország
Alaptörvényének 2. cikk (3) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint az országgyűlési képviselők általános
választását – az Országgyűlés feloszlása vagy feloszlatása miatti választás kivételével – az előző Országgyűlés
megválasztását követő negyedik év április vagy május hónapjában kell megtartani. A sajtó - egy képviselői
elszólásként aposztrofált - legkorábbi lehetséges választási időpontként 2014. április 6-át jelölte meg. Ha ezt az
időpontot mi is lehetségesnek tekintjük, akkor legkorábban 2014. január 6-a, de legkésőbb január 26-a után már
nem lesz lehetőség utcanevet változtatni a szavazás napjáig. Ha figyelembe vesszük a jelenleg ismert politikai
akaratot, akkor a májusban esedékes Európa Parlamenti, majd az októberi önkormányzati választások miatt
gyakorlatilag egész jövő évben meghiúsulhat a törvény rendelkezéseinek a végrehajtása.
Összefoglalás:
1. A törvény 2013. január 1-től hatályos, így ettől a naptól nem viselhet közterület, stb. olyan személynevet és
fogalmat amely az önkényuralmi rendszerekhez köthető.
2. A törvény szerint ha kétség nem merült fel akkor e miatt, ha pedig a kétséget az MTA állásfoglalása oldja fel,
akkor annak ismeretében kell a törvény végrehajtása érdekében dönteni, ellenkező esetben mulasztásos
törvénysértést követ el a névmódosításban hatáskörrel rendelkező szerv.
3. Az MTA által 2013. április 16-án kiadott egyesített állásfoglalás listájában 9 olyan Gyomaendrődön is
használatban lévő közterület megnevezés van, amely az állásfoglalás szerint megtartása „nem javasolt”,
azaz a törvény tilalmába ütközik. Ezen túl 1 olyan megnevezés van, amely „használható, de aggályos”
minősítést kapott.
4. A 3. pontban foglalt megnevezések helyett a szakértői testület helyi kötődésű, elismert, vagy közismert,
köztiszteletben álló és természetesen a törvény tilalmába nem ütköző megnevezéseket javasolt:
a. Dobi István utca helyett - Csernus Mihály utca
b. Fürst Sándor utca helyett - Dr. Pikó Béla utca
c. Hámán Kató utca helyett- Papp Zsigmond utca
d. Korvin Ottó utca helyett - Varjasi utca
e. Micsurin utca helyett - Dr. Tóth Elek utca
f. Rózsa Ferenc utca helyett - Határ Győző utca
g. Ságvári Endre utca helyett - Kállai Ferenc utca
h. Sallai Imre utca helyett - Luther utca
i. Tanács utca helyett - Kálmán Farkas utca
j. Zalka Máté utca helyett - Dávidházi Sámuel utca
5. A törvény értelmében a 4. pontban foglalt névmódosításokról a már kiadott MTA állásfoglalás alapján
haladéktalanul döntést kell hozni.
6. Az MTA által megtarthatónak tartott utcanevek esetében, továbbá azokban amelyekben még nem született
állásfoglalás a Képviselő-testület szabad belátásán múlik, hogy módosítja-e vagy sem, illetve módosítás
elhatározása esetén arról a soros ülésén dönt-e, vagy sem.
7. Ha a 6. pontban leírtak szerinti szabad elhatározásából nem dönt a Képviselő-testület az MTA
Bölcsészettudományi Kutató Központja által még nem véleményezett 6 utcanévről, úgy az MTA
állásfoglalásának megérkezését követően, annak tartalma szerint kell majd döntést hozni.

[1] (2) A 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény nem viselheti
a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy
fenntartásában részt vett, vagy
b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül
utal.
(3) Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e a (2)
bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását.
[2] A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény végrehajtására kiadott 146/1993. (X.
26.) Korm. rendelet: 19/A. § (1) A 18. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben a költözéssel nem járó
címváltozás miatt csere alatt álló hatósági igazolvány érvénytelenségének tényére és a hivatalból kiállított hatósági
igazolvány érvényességére vonatkozó bejegyzésről a járási hivatalnak a hivatalból kiállított hatósági igazolvány
átvételét igazoló tértivevény visszaérkezését követően kell gondoskodnia.
(2) Ha a 18. § (2) bekezdés e) pontja szerint hivatalból kiállított hatósági igazolvány kézbesítése másodszori
alkalommal is sikertelen, a járási hivatal a hatósági igazolványt a címváltozás szerint illetékes jegyzőnek küldi meg
személyes átadás céljából.
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Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési
Bizottság

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 3 igen, 1
nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a határozati javaslatban foglalt
névmódosításokat.

Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 6 igen
szavazattal megbízta az utcanév módosítások előkészítésére létrehozott Szakértői
Bizottságot, hogy az időközben megérkezett MTA állásfoglalásra és a bizottsági
üléseken elhangzottakra figyelemmel tekintse át az általa korábban összeállított
névmódosítási javaslatot és egy végleges javaslatot állítson össze. A Szakértői
Bizottság 2014. november 25-ei ülésén összeállított javaslatot az Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke módosító
javaslatként terjeszti be a Képviselő-testület elé.

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági
Bizottság

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 3 igen, 1 nem
szavazattal és 1 tartózkodás mellett nem javasolja a gyomaendrődi közterület
megnevezések módosítását.

Döntési javaslat
"Önkényuralmi rendszerekhez köthető megnevezést hordozó közterületnevek módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: törvény) 14. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés végrehajtására a, a
törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dobi István utca közterületi megnevezést Csernus Mihály utca,
Fürst Sándor utca közterületi megnevezést Dr. Pikó Béla utca,
Hámán Kató utca közterületi megnevezést Papp Zsigmond utca,
Korvin Ottó utca közterületi megnevezést Varjasi utca,
Micsurin utca közterületi megnevezést Dr. Tóth Elek utca,
Rózsa Ferenc utca közterületi megnevezést Határ Győző utca,
Ságvári Endre utca közterületi megnevezést Kállai Ferenc utca,
Sallai Imre utca közterületi megnevezést Luther utca,
Tanács utca közterületi megnevezést Kálmán Farkas utca,
Zalka Máté utca közterületi megnevezést Dávidházi Sámuel utca,

megnevezésre módosítja 2013. december 1. napjától.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 12. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Megyeri László
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Változtatásra javasolt utcanevek

1

Jelenlegi utcanév

Módosítás kezdeményezője

B Molnár Imre utca

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

MTA állásfoglalás

Eddigi javaslatok

Az MTA Bölcsészettudományi
Besenyszegi utca (10)
Kutató Központ még vizsgálja

Besenyszegi utca
Előkészítő bizottság javaslata: Az előkészítő bizottság szerint támogatható lenne, de már van ilyen nevű közterület. Két azonos nevű közterület
nem lehet. Új megnevezést kell javasolni.
2

Bacsó Béla utca

Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
Gyomaendrődi Szervezete

Géza fejedelem út (8)
használható MTA BTK-T/5-3nem kell változtatni (3)
1/2013
Schmitt Pál utca (1)

Géza fejedelem utca
Géza (945 körül – 997. február 1.), magyar fejedelem 971 és 997 között. Géza Taksony fejedelemnek, s egy előkelő
Előkészítő bizottság javaslata:
besenyő nőnek – valószínűleg Tonuzoba lánya – a fia volt. Az ő fia volt Szent István, akit a magyar állam
megalapítójának tekintünk, bár ezt a munkát nagyban Géza tevékenységére építette.
3

Bajcsy-Zsilinszky út (elejétől a
Fő útig)

Dr. Weigert József

használható MTA BTK-T/5-3- Nem kellene változtatni (12)
1/2013.
Tisza István út (2)

Előkészítő bizottság javaslata: Nem indokolt a névmódosítás.

4

Dobi István utca

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

nem javasolt MTA BTKT/1833-2-1/2012.

Csernus Mihály utca (3)
DOB utca (15)+20 írásban
dr Szerb György (1)
Rezsi utca (1)

Csernus Mihály utca
Csernus Mihály 1923 és 1945 között Endrőd apátplébánosa volt, á vetette fel, hogy a falunak művelődési házra van
szüksége. A tulajdonos erre a célra felajánlotta a telket, az egyház pedig felépítette rá a község első emeletes
Előkészítő bizottság javaslata:
épületét. Az apátplébános jó minőségű építőanyagokat felhasználva, kiváló mesterekkel dolgoztatott. Az épület
homlokzatára felkerült a katolikusok jelképe, a kereszt is. 1930. május gén nyitotta meg kapuit az Endrődi Népház.
Csernus Mihály a térség országgyűlési képviselőjeként is dolgozott.

5

Fő út (endrődi szakasza)

Dr. Weigert József

nincs vélemény kialakítva

Nem kellene változtatni (14)
Orbán Viktor utca (1)
Tímár Máté út (2)

nincs vélemény kialakítva

Horthy Miklós út (1)
Kner Izidor (2)
nem kell változtatni (12)
Nem kellene változtatni. (2)
Orbán Viktor utca (1)

Előkészítő bizottság javaslata: Nem indokolt a névmódosítás.

6

Fő út (gyomai szakasza)

Dr. Weigert József

Előkészítő bizottság javaslata: Nem indokolt a névmódosítás.
7

Fürst Sándor utca

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

nem javasolt MTA BTKT/1833-3-1/2012

Dr. Pikó Béla utca (7)
Kállai Ferenc utca (4)
Pintér Sándor utca (1)

Dr. Pikós Béla utca
Gyomán született 1917-ben. Tanulmányait befejezve, szülőhelyén, Gyomán körzeti orvosként szolgálta a település
lakosságát. 1964-től nyugdíjba vonulásáig a belgyógyászati szakrendelés vezetését látta el lelkiismeretesen, időt és
Előkészítő bizottság javaslata:
fáradságot nem kímélve. Példamutató életvitele, emberséges és udvarias magatartása az orvosi pályafutását
meghatározó segítőkész és kollegiális habitusa, szülőföldjéhez való ragaszkodása méltán lehet példaképe aktív
nemzedékünknek.

8

Hámán Kató utca

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

nem javasolt MTA BTKT/1833-3-1/2012

Hámán Kató utca (3)
Illésy Gyula utca (1)
Kállai Ferenc utca (1)
Papp Zsigmond utca (4)
Selmeczi Gabriella utca (1)
Szilvafa utca (5)

Papp Zsigmond utca
Előkészítő bizottság javaslata: 1888-1961 gazdálkodó, feltaláló, őstehetség a szobrászat terén. A református temetőben jó néhány síron láthatjuk
szobrait. A gyomai református templom orgonáját, az országzászló talpazata is keze munkáját őrzi.

9

Kiss Lajos üdülő-telep

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

Az MTA Bölcsészettudományi
Erzsébet-ligeti üdülőtelep (11)
Kutató Központ még vizsgálja

Erzsébet-ligeti üdülőtelep
Előkészítő bizottság javaslata: A bizottság ehhez a megnevezéshez a Földrajzinév Bizottság előzetes véleményének beszerzését javasolja, mert
két közterület jelleg megjelölést is tartalmaz.
10

Korvin Ottó utca
Előkészítő bizottság javaslata:

11

Kossuth tér
Előkészítő bizottság javaslata:

12

Kulich Gyula utca

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

nem javasolt MTA BTK-T/5- Szent Imre utca (8)
31-1/2013.
Szijjártó Péter utca (1)

Varjasi utca
Gyomaendrődi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat

nincs vélemény kialakítva

mi a baj Kossuthtal? (4)
Muzsikusok tere (6)

Névmódosítás okafogyottá vált, mert a kezdeményező visszavonta javaslatát

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

még nincs vélemény
kialakítva

KULICH GYULA (16)
Lázár János utca (3)
Mindszenty József utca (1)
Vitéz Pajor Gyula utca (3)

Dr. Szilágyi Ferenc utca
A Nyelvtudományi Intézet, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa volt, 1993-tól a Károli Gáspár Református
Előkészítő bizottság javaslata: Egyetem dékánja, Körösi Csoma Sándor- és Csokonai kutató. Több mint harminc nyelv- és irodalomtörténeti
munkája jelent meg: Így élt Körösi Csoma Sándor (1977), Sokféle neveknek magyarázata (1987), Világ csodája –
versek 1956-ról (1994), Az ész világa mellett – tanulmányok (1998) stb.
13

Martos Flóra utca

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

Az MTA Bölcsészettudományi Pelczné utca (2)
Kutató Központ még vizsgálja Ujházy Miklós utca (5)

Újházy Miklós utca
Újházy Miklós Besenyőn született 1863-ban. 1888-ban került Endrődre, ahol az egyházközség ónálló kántorává
Előkészítő bizottság javaslata:
választották, és nem sokkal később országos hírű kántor lett. Művei: Iványi Mária búcsúztatója Endrődön 1898.
aug. 1. (Versben) (1898. ) R. k. halotti búcsúztatók. Gyoma, 1904. [Eger, (1930) Száz felajánlási ének a háború élő és

meghalt hőseiért. Eger, 1916. Személyisége meghatározó volt Endrőd kulturális és a római katolikus egyházkézség
számára.
14

Micsurin utca

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

Micsurin utca (4)
használható, de aggályos
Narancs utca (3)
MTA BTK-T/1833-5-1/2012.
Tímár Máté utca (5)

Dr. Tóth Elek utca
Dr. Tóth Elek neves prunológus.
A szilvakutató- és nemesítő Endrődön született 1911. április 6-án, apja a község főkertésze volt és a Liget nevű
parkot is létesítette. 1931-ben Pomázon vállalt munkát a Zatykó Imre-féle faiskolában. Budán a Kertészeti
Tanintézetben (1932-1935) folytatta tanulmányait, közben elvégzi 1936-ban a Felsőfokú Szőlő- és Borgazdasági
Tanfolyamot. A Magyar Királyi Kertészeti- és Szőlészeti Akadémián további tanulmányokba kezdett 1943-ban, a
szovjet hadifogságból 1945 novemberében tér haza Budapestre és ott folytatja, ahol minden megszakadt. 1946
októberében főiskolai oklevelet is szerez, s még ősszel beiratkozik a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi
Előkészítő bizottság javaslata:
Egyetemre, ahol 1947 májusában szaktanári képesítést is nyer. Tóth Elek, Mohácsy Mátyás adjunktusként, sajtó alá
rendezte a neves szerző kézikönyvét, amit hatalmi szóval visszazúztak. Tóth Elek a docensi pályázata ugyancsak az
akkori kultúrpolitika áldozata lett. A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola ez időtájt „érdemelte ki” a vörös jelzőt;
számos kiváló tudós tanárt ekkor mozdítottak el állásukból. 1957-ben a Kertészeti Kutató Intézet Központjában a
szilvával kezdett foglalkozni, 1973-ban történt nyugdíjba vonulásával e tevékenysége nem zárult le, hanem
Cegléden folytatta. 1957-ben jelent meg Élet- és alaktani összehasonlító vizsgálatok szilvafajtákon című munkája,
de csak jóval később doktorálhatott, s 1969-ben A szilvafajták öntermékenyülésének vizsgálata című disszertációját
sikeresen megvédte.

15

Október 6. lakótelep

Előkészítő bizottság javaslata:
16

Polányi Máté utca

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

még nincs vélemény
kialakítva

Czifra-kerti lakótelep (3)
ennek mi köze van a
kommunistákhoz? (4)
Október 6 lakótelep (5)

A bizottság véleménye, hogy amennyiben az MTA állásfoglalása szerint maradhat az jelenlegi név, abban
az esetben nem indokolt a névmódosítás.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

Az MTA Bölcsészettudományi
Kutató Központ még vizsgálja

Tímár Máté utca
1922-1999 író, költő
Elemi és polgári iskolai tanulmányai után a szeghalmi Péter András Gimnáziumban érettségizett. Az ott töltött évek
emlékeit eleveníti fel “…és a Berettyó folyik tovább” c. könyvében. A második világháború félbeszakítja egyetemi
tanulmányait, orosz fogságba kerül, mely az egészségét megviseli. A fogságból hazatérve szókimondó írásai miatt
Előkészítő bizottság javaslata: egyetemi tanulmányait nem folytathatja. Az ötvenhatos forradalom idején szoros kapcsolatot tart Békés megye
forradalmi vezetővel. A forradalom letörése után letartóztatják.1960 után az irodalomnak él. Műveiben a szülőföld
Endrőd közismert alakjai, eseményei kelnek életre. Csodálatos, ízes nyelvére felfigyel Lőrincze Lajos professzor,
nagy elismeréssel nyilatkozik Tímár Mátéról. “Tímár Máté irodalmi szintre emelte Endrőd nyelvjárását, szókincsét,
országnak-világnak megmutatta annak szépségét.”Sikeres irodalmi munkássága elismeréseként József Attila- és
SZOT-díjat kapott, s a Magyar Köztársaság arany érdemkeresztjét. Gyomaendrőd díszpolgára.
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Rózsa Ferenc utca

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

nem javasolt MTA BTKT/1833-7-1/2012

Orosházi út (6)
Tisza István utca (1)
Vadrózsa utca (10)

Határ Győző utca
Született: Gyoma, 1914-2009 író, költő, filozófus
1956 végén Nyugatra menekült, Londonban telepedett le. 1957 és 1976 között a BBC magyar osztályának belső
Előkészítő bizottság javaslata:
munkatársa volt. Versei, prózai írásai és műbírálatai főleg az Új Látóhatárban, az Irodalmi Újságban, a
Szivárványban, a Nemzetőrben és a Magyar Műhelyben jelentek meg. 1991-ben Kossuth-díjat, 1994-ben a Magyar
Köztársaság Érdemrend középkeresztjét kapta.
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Ságvári Endre utca

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

nem javasolt MTA BTKT/1833-4-1/2012

Áder János utca (1)
Dr Szerb György (1)
Fűzfa utca (7)
Klebelsberg Kuno utca (4)
Schulz Jenő utca

Kállai Ferenc utca
Született: Gyoma 1925-2010, Színművész
Előkészítő bizottság javaslata:
1948-tól a Nemzeti Színház tagja, tanított a Színművészeti Akadémián. Országgyűlési képviselő 1985-től négy éven
át. Filmszínészként is jelentős (pl. Bacsó Péter Tanú c. filmjében Pelikán gátőr megformálásával egy korszak

jelképévé vált.) Jászai Mari-díjas (1956), Kossuth-díjas (1973), érdemes és kiváló művész.
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Sallai Imre utca

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

nem javasolt MTA BTKT/1833-3-1/2012

Dr. Szilágyi Ferenc utca (7)
Luther utca (2)

Luther utca
Martin Luther (magyarosan: Luther Márton, németül eredetileg Martin Luder) (Eisleben, 1483. november 10. –
Eisleben, 1546. február 18.) a protestáns reformáció szellemi atyja, lelkész, reformátor. Ágoston-rendi szerzetesként
Előkészítő bizottság javaslata: lett teológus és professzor, a wittenbergi egyetem bibliatanára. A szükséges reformokat sokáig az egységes (a.m.
katolikus) egyház keretében szerette volna elérni. Nyelvi és írói adottságai és karizmatikus személyisége széles
visszhangot váltottak ki, ami véget vetett a katolicizmus középkori európai egyeduralmának. Az általa lefordított
Luther-Biblia (németül Lutherbibel) a német nyelvterületen ma is az egyik legfontosabb Biblia-fordítás.
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Sebes György utca

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

Martonyi János (1)
Az MTA Bölcsészettudományi Nem kell vátoztatni (13)
Kutató Központ még vizsgálja Nyírő József utca (3)
Pétermann József utca (1)

Kovács Imre utca
Kovács Imre (Alcsút, 1913. március 10. – New York, 1980. október 27.)
Előkészítő bizottság javaslata: Apai ágon tősgyökeres gyomai kálvinista szabad parasztok leszármazottja, anyai felmenői között dunántúli
katolikus iparosok voltak. A két világháború közti népi mozgalom kiemelkedő alakja, népi író, később parasztpárti
politikus, aki a Magyar Kommunista Párt (MKP) hatalomátvétele előtt emigrált.
21

Somogyi Béla utca

Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
Gyomaendrődi Szervezete

használható MTA BTK-T/5-3- Klapka György utca (5)
1/2013
Nem kell változtatni (5)

Előkészítő bizottság javaslata: A bizottság nem javasolja a jelenlegi név módosítását.
22

Szabó Ervin utca

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

használható MTA BTKT/5/2013

Szabó Ervin utca (10)

Előkészítő bizottság javaslata: Szent Imre utca
23

Tanács utca

Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
Gyomaendrődi Szervezete

nem javasolt MTA BTK-T/5- Európa Tanács (4)
32-1/2013.
Iványi György utca (4)

Kálmán Farkas utca
1838-1906 zenetörténész
Előkészítő bizottság javaslata:
Református lelkész, legtöbb régi református énekeskönyvünket ő ismertette először, zeneszerzéssel is foglalkozott.
(Kuruc világ, dalok)
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Tokai Ferenc utca

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

Az MTA Bölcsészettudományi
Tokaji utca (8)
Kutató Központ még vizsgálja

Előkészítő bizottság javaslata: Jelenleg nincs javaslata, célszerű megvárni az MTA állásfoglalását.
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Zalka Máté utca

Előkészítő bizottság javaslata:

26

36/2 Hrsz-ú „Kollman telep”ként ismert zöldterület (park)
elnevezése
Előkészítő bizottság javaslata:

27

1362 Hrsz. névtelen út, a
Dobó István utca folytatása
Előkészítő bizottság javaslata:

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

nem javasolt MTA BTKT/1833-1-1/2012

Kállai Ferenc utca (6)
Nem kell változtatni (2)
Várfi András utca (1)
Wass Albert utca (2)

Dávidházi Sámuel utca
1789-1862 református lelkipásztor Gyoma első történetírója
Kulturális Egyesület

Nem kell véleményeztetni

Határ Győző tér

Nem kell véleményeztetni

Dobó István utca vagy egy új
megnevezés

A bizottság még nem véleményezte
Lakossági kezdeményezés (a névvel és
házszámmal nem rendelkező telkeken
lakással rendelkezők kérelme)
A bizottság még nem véleményezte
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A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi
Kutatóközpontjának szakvéleményei

B. Molnár Imre
Szakvélemény száma: MTA BTK-T/5-46/2013.
(1865–1945). Földmőves, politikus. A 19–20. század fordulóján fontos szerepet játszott a
„független szocialista” mozgalomban. A tanácsköztársaság idején több fontos funkciót is
betöltött, így küldött volt a Tanácsok Országos Győlésén, s a Szövetséges Központi Intézı
Bizottság radikális tagjai közé tartozott.
Dobi István
Szakvélemény száma: MTA BTK-T/1833-2-1/2012.
(1898–1968) Politikus. 1949–1952 között a minisztertanács elnöke, majd 1952–1967 között
a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke.
Fürst Sándor
Szakvélemény száma: MTA BTK-T/1833-3-1/2012.
(1903–1932) Kommunista tisztviselı. 1926-tól a Kommunisták Magyarországi Pártja tagja,
1929-tıl az illegális párt titkárságának tagja. Fı feladata a szakszervezetekben tevékenykedı
kommunisták irányítása volt. 1932 júliusában letartóztatták, és egy rögtönítélı bíróság
halálra ítélte. Neve a vele egy idıben kivégzett Sallai Imréével együtt a kommunista
ellenállás jelképe lett.
Hámán Kató
Szakvélemény száma: MTA BTK-T/1833-3-1/2012.
(1884–1936)Kommunista mozgalmi vezetı. 1918-tól a Kommunisták Magyarországi
Pártjának tagja, a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének titkára. A Magyarországi
Szocialista Munkáspárt (1925) egyik alapítója. 1925-ben illegális kommunista tevékenységért
elítélték, 28 havi börtönbüntetés után szabadult. A Magyarországi Vörös Segély titkáraként
dolgozott. 1934-ben újabb, rövid idejő szabadságvesztésre ítélték.
Kiss Lajos
Szakvélemény száma: MTA BTK-T/5-46/2013.
(1888–1943). Nyomdász, politikus, író. A tanácsköztársaság idején a Szövetséges Központi
Intézı Bizottság és a Budapesti Központi Forradalmi Munkás- és Katonatanács tagja.
A diktatúra bukása után letartóztatták és 1919-ben nyolcévi börtönbüntetésre ítélték.
A fogolycsere-akció keretében, a Szovjetunió segítségével szabadult ki 1921-ben.
A Szovjetunióban Vörös város címmel regényként megírta emlékeit a tanácsköztársaságról.
A kétkötetes mő 1931–1933-ban jelent meg elıször Moszkvában. Lengyel József szerint ez
„az elsı forradalmi proletár regény a magyarországi proletárforradalomról, amelyet munkás
írt munkásnak”.

Korvin Ottó
Szakvélemény száma: MTA BTK-T/5-31-1/2013.
(1894–1919) Magántisztviselı, kommunista politikus. A Magyarországi tanácsköztársaság
idıszakában a Belügyi Népbiztosság politikai osztályának vezetıje. Súlyos felelısség
terhelte a törvénytelen kínvallatások, politikai indíttatású ítéletek meghozatalában. 1919-ben
halálra ítélték és december 29-én kivégezték.
Kulich Gyula
Szakvélemény száma: MTA BTK-T/5-40/2013.
(1914–1944). Szabó, 1935-ben csatlakozott a szabómunkások szakszervezetéhez és belépett
a Magyar Szociáldemokrata Pártba. 1938 ıszétıl a Kommunisták Magyarországi Pártja
hazai vezetıségének tagja. Vezetésével ült össze 1939 nyarán a párt konferenciája, ahol
kijelölték az üzemi ifjúsági munka irányelveit. 1939–40-ben az MSZDP kerületi
szervezeteiben számos kommunista sejtet szervezett. 1940 márciusában a kommunista és
baloldali munkások százaival együtt a rendırség letartóztatta; nyolcévi fegyházra ítélték.
Egyik börtönbıl a másikba hurcolták, majd 1944-ben a dachaui koncentrációs táborban
halt meg. Számos, tevékenységére vonatkozó dokumentum található a Politikatörténeti
Alapítvány Levéltárának VI/774. sz. fondjában.
Martos Flóra
Szakvélemény száma: MTA BTK-T/5-46/2013.
(1897–1938). Iparvegyész, szakszervezeti aktivista, illegális kommunista. A Charité
Poliklinika röntgen asszisztense, majd az 1920-as évek elején iparvegyész technikus oklevelet szerez. 1918-tól a szociáldemokrata párt, valamint a Magánalkalmazottak Országos
Szövetsége tagja. A tanácsköztársaság idején a gyermekbarát mozgalomban tevékenykedik.
1919. szeptembertıl az internált baloldaliaknak nyújt segítséget. 1924-tıl megszakításokkal
vegyésztechnikus a Shell Kıolaj Vállalat csepeli laboratóriumában. 1927-ben csatlakozik az
illegális kommunista párthoz (KMP). 1929-tıl a Magyarországi Vörös Segély vezetıje.
1930-ban letartóztatják, nyolc hónapi börtön után 1931. májusban szabadul. Ezt követıen
egykori fogolytársainak nyújt segítséget. 1935 júliusában politikai tevékenysége miatt ismét
ırizetbe veszik. Az 1937. márciusi tárgyaláson bizonyíték híján felmentik, de a húsz hónapos elızetes fogva tartás körülményei aláássák egészségét, s rövidesen meghal. Személye
körül 1945 után kultusz alakult ki: a kommunista propaganda Martos tevékenységének
bemutatása során a nı- és gyermekmozgalomban vállalt szerepére, karitatív tevékenységére
összpontosított.
Micsurin
Szakvélemény száma: MTA BTK-T/1833-5-1/2012.
(1855–1935) Orosz-szovjet botanikus, növénynemesítı. Bár pályája korai szakaszának
szakmai teljesítményét elismerik, az 1920-as évek végétıl a liszenkoizmus-micsurinizmusra
hivatkozva az elméletével és gyakorlatával ellentétes nézeteket képviselı tudósokat
ellehetetlenítették, börtönbe zárták vagy kivégezték a kommunista diktatúra idején..
Október 6.
Szakvélemény száma: MTA BTK-T/5-46/2013.
Október 6-án az 1849. október 6-án kivégzett 13 aradi vértanúra, valamint az ugyanekkor
Pesten kivégzett Batthyány Lajosra emlékezünk. Az elnevezés tehát az 1848–1849-es
forradalom és szabadságharc emléknapja, annak leverésére emlékezı gyászünnepe.
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Polányi Máté
Szakvélemény száma: MTA BTK-T/5-46/2013.
(1901–?). Gyomaendrıdi kubikos, földmunkás, illegális kommunista politikus. A tanácsköztársaság idején vöröskatona, 1919. szeptembertıl az illegális kommunista párt (KMP)
tagja. Szülıhelyén az 1926-os nagy arató- és kubikus sztrájkok szervezıje. 1930-ban a
Szovjetunióban ülésezı KMP II. kongresszusán távollétében beválasztották a KMP
Központi Bizottságába, tényleges tevékenységet azonban csak helyi szinten folytatott, ami
sztrájkok szervezésében merült ki. Mindezekért az 1930-as évek elsı felében letartóztatták
és szabadságvesztésre ítélték. 1940 ıszén honvédségi szolgálat keretében az Árpád-vonal
építésére került, itt eltőnt, további sorsáról nincs forrásunk.
Rózsa Ferenc
Szakvélemény száma: MTA BTK-T/1833-7-1/2012.
(1906–1942). Kommunista építészmérnök, újságíró. Az illegális kommunista mozgalom
egyik központi szervezı egyénisége. 1942 júniusában letartóztatták, a börtönben halt meg.
Ságvári Endre
Szakvélemény száma: MTA BTK-T/1833-4-1/2012.
(1913–1944). Jogász, fıvárosi tisztviselı. Az 1930-as évek második felétıl kapcsolódott be
az antifasiszta illegális kommunista mozgalomba. Az Országos Ifjúsági Bizottság egyik
vezetıje. 1942-tıl illegalitásba vonult. 1944-ben a Békepárt Béke és Szabadság címő
lapjának szerkesztıje. Tevékenységét a csendırség felfedte, és a letartóztatására tett
kísérletkor fegyveres harcban halálos sebet kapott.
Sallai Imre
Szakvélemény száma: MTA BTK-T/1833-3-1/2012.
(1897–1937) Sallai Imre kommunista magántisztviselı. Részt vett a Kommunisták Magyarországi Pártja megalakításában, a tanácsköztársaság idején a Belügyi Népbiztosságon
dolgozott. Az 1920-as években Bécsben és Moszkvában látott el pártmegbízatásokat. 1931ben illegális pártmunkára hazatért, 1932 júliusában letartóztatták és egy rögtönítélı bíróság
ítélete alapján kivégezték. Neve a vele egy idıben kivégzett Fürst Sándoréval együtt a
kommunista ellenállás jelképe lett.
Sebes György
Szakvélemény száma: Szakvélemény száma: MTA BTK-T/5-46/2013.
(1913–1938). Sokgyermekes, szegény tanítócsaládból származik. Testvérei közül négyen
kapcsolódtak be az illegális kommunista mozgalomba: Sebes Pál (1899–1938), Sebes László
(1905–1945), Sebes István (1906–1966) és Sebes Imre (1910–1964). Sebes György polgári
iskolát végzett, kereskedelmi érettségi vizsgát tett. Tanulmányai befejezése után felkerült
Budapestre, ahol a Gépkereskedelmi Rt. tisztviselıjeként tevékenykedett (1930–1932). Itt
1930-ban belépett a Kommunista Ifjúmunkás Szövetségbe (KIMSZ), amelynek aktivistája
(1933–34-ben a KIMSZ illegális nyomdájának munkatársa) lett. Kommunista röpiratok
terjesztése és szervezkedés vádjával többször indult ellene eljárás, 1934-ben két év hét
hónap szabadságvesztésre ítélték, amit a szegedi „csillag börtönben” töltött le. Szabadulása
után Spanyolországba távozott, ahol a magyar zászlóalj tagjaként részt vett a polgárháborúban, amelynek során századparancsnokként halt meg. 1945 után Szeghalmon és
Kıbányán utcát neveztek el róla, valamint felvette nevét a szeghalmi mővelıdési ház és a
békéscsabai közgazdasági szakközépiskola.
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Szabó Ervin
Szakvélemény száma: MTA BTK-T/5/2013.
(1877–1918) Társadalomtudós, könyvtáros. 1901-tıl a fıvárosi könyvtár munkatársa, 1911tıl igazgatója. Könyvtárigazgatóként világviszonylatban is modernnek számító könyvtári
ellátást, mővelıdési lehetıséget biztosított a fıváros lakosságának. Könyvtárosi munkája
mellett a szociáldemokrata Népszava irodalmi rovatának kialakítója. 1903-tól több
társadalomtudományi munka szerzıje, 1906-tól a Társadalomtudományi Társaság alelnöke.
Társadalomtudományi, irodalmi és politikai tevékenysége egyaránt a korai szocialista
mozgalomhoz kötik, annak számos nemzetközi alakjával állt kapcsolatban. Közel állt hozzá
a forradalmi terror gondolata is, de mivel 1918 szeptemberében halt meg, ezért tevıleges
szerepet nem játszott ilyen jellegő cselekményekben. A fıvárosi könyvtár ma is róla van
elnevezve, ennek kapcsán 2010-ben vita alakult ki.
Zalka Máté
Szakvélemény száma: MTA BTK-T/1833-1-1/2012.
(1896–1937) Kommunista mozgalmi vezetı. 1916-ban orosz hadifogságba került és 1917
után a Vörös Hadseregben harcolt. Késıbb a szovjet állambiztonsági szervek munkatársa, a
mezıgazdaság erıszakos kollektivizálásának aktív résztvevıje. Irodalmi tevékenységet is
kifejtett. A szovjetunióbeli magyar kommunista emigráció tevékeny tagja, különbözı
szovjet intézmények (pl. Forradalmi Színház stb.) vezetıje. 1936-tól Spanyolországban a
köztársaságiak oldalán Lukács Pál néven harcolt és esett el. A szovjet állambiztonsági
szervek munkatársaként és szovjet állami intézmények vezetıjeként aktívan részt vett a
kommunista diktatúra kiépítésében és fenntartásában.
Budapest, 2013. október 14.
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5. melléklet

8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. december 19-i ülésére

Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Önkényuralmi rendszerekhez köthető megnevezést hordozó közterületnevek
módosítása (2. forduló)
Megyeri László aljegyző
Lehóczkiné Timár Irén egyéni választókerületi önkormányzati képviselő
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2013. november 28-ai ülésén döntött több, az Önkényuralmi rendszerekhez köthető
megnevezést hordozó közterületnevek módosításáról.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság (a továbbiakban: Ügyrendi Bizottság)
módosító indítványként benyújtott döntési javaslatában szereplő 17 közterületi névből 10-et változtatott meg a
Képviselő-testület. A névmódosítási döntéseket követően utasította az Ügyrendi Bizottságot, hogy a decemberi
ülésre készítsen elő új javaslatot.
Az Ügyrendi Bizottságnak az előkészítő munkára gyakorlatilag egy hete maradt, mely idő alatt csak informális
egyeztetésekre és a korábbi javaslatok tematikus áttekintésére nyílt lehetősége.
A fenti helyzetre és az előzetes egyeztetésekre figyelemmel javasoljuk, hogy a Képviselő-testület a döntést halassza
el az Ügyrendi Bizottságnak egy alaposabb előkészítő munkát követően, széleskörű véleményekre alapozott új
döntési javaslatának összeállításáig.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a következő határozati javaslatokat
terjeszti a Tisztelt Képviselő-testület elé.
Döntési javaslat
"Önkényuralmi rendszerekhez köthető megnevezést hordozó közterületnevek módosítása (2. forduló)"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy a 2013. novemberi ülésen új nevet nem kapott közterületek névadási
javaslatát egy új eljárás keretében készítse elő. A javaslatok összeállításához szerezze be a hiányzó információkat,
vegyen igénybe szakértői véleményeket.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 06. 30.
Felelős: Lehóczkiné Timár Irén
Hivatali felelős: Megyeri László
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6. melléklet

24. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. március 26-i ülésére

Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület nevek módosítása (2. forduló)
Megyeri László aljegyző
Ágostonné Farkas Mária egyéni választókerületi önkormányzati képviselő
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Korábban már tájékoztattuk a testületet arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdésében előírt, közterületeknek és közintézményeknek az önkényuralmi
rendszerekhez köthető elnevezésének tilalmával kapcsolatban a Békés Megyei Kormányhivatal információt kért a
törvény végrehajtásának települési helyzetéről.
A kormányhivatalnak adott válaszban jeleztük, hogy a Képviselő-testület még nem fejezte a felülvizsgálati és
névmódosítási eljárást.
A további feladatok meghatározása érdekében ismét összefoglaljuk az eddig megtett lépéseket.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/2013. (I. 31.) Gye. Kt. határozatával megbízta az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot, vizsgálja meg, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdésébe foglalt tilalomba ütközik-e Gyomaendrődön valamely
közterület elnevezés. A testület felhatalmazta a bizottságot, hogy felülvizsgálathoz és a döntésjavaslat
összeállításhoz a bizottság szakértőket vonjon be és szükség esetén szerezze be a Magyar Tudományos Akadémia
állásfoglalását is.
A döntést követően megjelent újságcikkek és híradások hatására több elnevezési kezdeményezés és lakossági
tiltakozó petíció érkezett a Képviselő-testülethez. Magánszemélyek és civil szervezetek adtak javaslatot új
elnevezésekre, de egész utcaközösségek fejezték ki az elleni tiltakozásukat, hogy megváltozzon az közterület neve.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 136/2013. (III. 28) Gye. Kt. határozatával az előkészítő bizottság javaslata
alapján elfogadta azt a 17 névből álló listát, amelyen vélhetően olyan közterület nevek vannak, amelyek
feltételezhetően köthetők valamely önkényuralmi rendszerhez.
A hatáskörrel rendelkező döntéshozó kinyilvánította, hogy a kétségeket kizáró és megalapozott döntés meghozatala
érdekében szükségesnek látja, hogy a javaslatban szereplő közterület nevekről be kell szerezni az MTA
állásfoglalását.
A polgármester 2013. április 3-ai keltezésű levélben kereste meg Pálinkás József MTA elnököt a javaslatban
szereplő 17 közterület elnevezéssel kapcsolatos állásfoglalásra.
Július elején a polgármester tájékoztató levelet küldött a képviselőknek arról, hogy az MTA Jogi Főosztályától 2013.
május 27-én kapott tájékoztató, értelmében a helyi kötődésű nevek ügyében az MTA Bölcsészettudományi Kutató
Központja folytatja le a szükséges tudományos kutatást. A többi közterület név esetében pedig már született
állásfoglalás. Annak érdekében, hogy a képviselő-testület új megnevezésről is döntést tudjon hozni, 2013. júniusaugusztus havában internetes közvélemény kutatást is végeztünk. Ebben arról szavazhattak a Gyomaendrődiek,
hogy a várhatóan módosításra kerülő utcanevek helyébe a javasoltak közül melyek legyenek beterjesztve.
Augusztus 29-i ülésén ismét tárgyalta a döntéshozó az utcanevek kérdését. A testület a tájékoztató kapcsán hozott
410/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozatában úgy rendelkezett, hogy elfogadja az önkényuralmi rendszerekhez
köthető közterületi elnevezések módosítási eljárásának helyzetéről szóló tájékoztatót azzal, hogy az érintett
közterületi nevek módosításáról a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutató Központ vizsgálati
eredményének megérkezését követően dönt az új elnevezések valamilyen szintű lokális társadalmi elfogadottságára
is figyelemmel.
A döntéshozatali eljárást és döntés előkészítést tovább bonyolította az is, hogy időközben az akkori közéleti viták
eredményeként, az MTA visszavonta azt az állásfoglalás listáját, amelyben kategorikusan minősítette
(„használható”, „használható, de aggályos”, „nem javasolt”) az állásfoglalásra beküldött névjavaslatokat.
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Többszöri érdeklődésre végül 2013. november 18-án e-mailben, majd postai úton is megkaptuk a Magyar
Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának szakvéleményeit.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a szakértői testület véleményére, a
lakossági és képviselői javaslatokra, továbbá az MTA állásfoglalására figyelemmel a november 20-i ülésén alakította
ki a Képviselő-testület elé terjesztett javaslatát.
A Képviselő-testület 2013. novemberi ülésén tűzte napirendre az önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület
nevek módosításának döntéshozatalát.
A Képviselő-testület a módosításra felterjesztett közterületi nevek megítélése körüli ellenvélemények, továbbá az új
névjavaslatok kapcsán felmerült nézeteltérések eredményeként egyenként külön-külön szavazott az Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság által benyújtott döntési javaslatában szereplő 17 utca
elnevezéséről.
A szavazás eredményeként a 17 közterületi névből 10 került módosításra. Döntött továbbá arról is, hogy
amennyiben a szavazások során valamelyik javasolt utcaelnevezés nem kapja meg a szükséges számú igen
szavazatot, azok esetében a Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy névadási javaslatát egy új eljárás keretében terjessze elő a képviselő-testület
december havi ülésére.
A decemberi ülésen a Képviselő-testület nem döntött újabb névmódosításról, hanem a 621/2013. (XII. 19.) Gye. Kt.
határozatával megbízta az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy a 2013.
novemberi ülésen új nevet nem kapott közterületek névadási javaslatát egy új eljárás keretében készítse elő. A
javaslatok összeállításához szerezze be a hiányzó információkat, vegyen igénybe szakértői véleményeket.
A döntéshozó testület 2013 decemberében azért döntött úgy, hogy a döntést elhalasztva, azt gyakorlatilag az új
képviselő-testületre hagyja, mert a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 79. § (2) bekezdése
rendelkezései szerint „a választás kitűzésétől a szavazás napjáig nem lehet szavazókör határát és sorszámát,
továbbá település határát és elnevezését, utcanevet, házszámot és – ha az érintett ingatlan lakcímnyilvántartás
szerinti címe annak helyrajzi száma – helyrajzi számot megváltoztatni.” Akkor már sejthető volt, hogy a legkorábbi
lehetséges választási időpontként megjelölt 2014. április 6-át figyelembe véve legkorábban 2014. január 6-a után
már nem lesz lehetőség utcanevet változtatni a szavazás napjáig. Ezt követően a májusi Európa Parlamenti, majd
az októberi önkormányzati választások miatt gyakorlatilag egész 2014-ik évben nem volt lehetőség a kérdés újból
napirendre tűzésére. Az októberi önkormányzati választást követően az 5. egyéni választókerületi képviselői
lemondás miatt 2015. március 1-ére időközi választás is került kitűzésre.
Az időközi választás lezárultával ismét foglalkozni kell az elnevezések teljes körű felülvizsgálatával.
Figyelembe kell venni az ismételt felülvizsgálat során, hogy az eredeti listából megmaradt 7 névből 6-nál nincs
egyértelmű MTA állásfoglalás, csak az érintett személy életútjának tárgyilagos történeti leírása, így annak
megítélése a döntéshozó mérlegelésén fog múlni. 1 név esetén az MTA nem talál adatot. Itt a megyei levéltártól
kértünk segítséget aki – kutatási kapacitás hiány miatt – csak annyi adatot tudott felkutatni, hogy a név már 1940ben létezett. Mivel nem tisztázott teljes körűen a név eredete, így további vizsgálatokra lenne szükség. Erre a
levéltárnak, de az önkormányzatnak sincs jelenleg kapacitása, mivel 23 év községi ülési jegyzőkönyvét kellene
módszeresen átvizsgálni.
A korábbi, egyértelmű minősítést is hordozó MTA állásfoglalás – ezt később visszavonták – alapján vélhetően 3
közterület név nem felel meg a törvényi követelményeknek. 1 használható, de aggályos, 2-ről csak további
állásfoglalás kéréssel állapítható meg az esetleges törvénynek való meg nem felelés. 1 utca esetében pedig a Békés
Megyei Levéltárban kell kutatásokat végezni és ezt követően az MTA állásfoglalását kérni.

Döntési javaslat
"Önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület nevek módosítása (2. forduló)"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy készítse elő az önkényuralmi rendszerekhez köthető neveket hordozó
közterületek elnevezésének módosítását.
A megalapozott döntés érdekében a 2013-ban összeállított listából még fennmaradt 6 név esetében szerezze be a
minden kétséget kizáró, egyértelmű MTA állásfoglalást.
Egy név esetében keresse meg a Békés Megyei Levéltárat a név eredetének felkutatására, majd szükség szerint az
MTA állásfoglalás beszerzésére.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 08. 31.
Felelős: Ágostonné Farkas Mária
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7. melléklet

5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. június 29-i ülésére

Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület nevek módosítása (3.
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!
Hosszas várakozás után megérkezett az MTA állásfoglalása a 2013-ban megkezdett, de még nem lezárt közterületi
név-felülvizsgálati folyamatban.
Mint ismeretes 2013 telén az utcanév bizottság által módosításra javasolt közterületi nevekből 10 utca megnevezése
változott meg 2013. december 1-étől.
A B Molnár Imre utca közterületi megnevezés Géza fejedelem utca, a Fürst Sándor utca közterületi megnevezés Dr.
Pikó Béla utca, a Kiss Lajos üdülő-telep közterületi megnevezés Dr. Szilágyi Ferenc üdülő-telep, a Korvin Ottó utca
közterületi megnevezés Varjasi utca, a Kulich Gyula utca közterületi megnevezés Szent István utca, a Ságvári Endre
utca közterületi megnevezés Kállai Ferenc utca, a Sallai Imre utca közterületi megnevezés Luther utca, a Sebes
György utca közterületi megnevezés Kovács Imre utca, a Tanács utca közterületi megnevezés Kálmán Farkas utca,
a Zalka Máté utca közterületi megnevezés Dávidházi Sámuel utca megnevezésre módosult.
A 2014-es általános és 2015 időközi választás miatt legutóbb a Képviselő-testület 2015. márciusi ülésén tárgyalta a
kérdést. A Képviselő-testület döntése eredményeként 2015. áprilisában újabb állásfoglalás kiadására kerestem meg
az MTA elnökét, tekintve, hogy a korábbi állásfoglalások nem egyértelmű megfogalmazása miatt nem volt döntési
helyzetben a testületünk. Ezért a Dobi István utca, Hámán Kató utca, Martos Flóra utca, Micsurin utca, Polányi Máté
utca és Rózsa Ferenc utca elnevezésről kértem új állásfoglalást. (A Tokai utca név eredete sem az MTA, sem pedig
a Békés Megyei Levéltár részéről nem tárható fel, ezért ebben a kérdésben valószínűleg lezárható a felülvizsgálat.)
A fent ismertetett előzmények részletinformációhoz olvassák el a következő előterjesztéseket:
2013. novemberi ülés 12. napirendi pont: http://www.gyomaendrod.hu/file/200046/arnPBY6n2j2367HG
2015. márciusi ülés 24. napirendi pont: http://www.gyomaendrod.hu/file/213518/10pqROPD8lquntLa
Sajnos sokáig hallgatott az MTA, ezért február 29-én egy újabb levélben sürgettem az állásfoglalás kiadását, amely
a csatolt levél szerint megérkezett.
Az MTA állásfoglalást és az ezen alapuló szakértői bizottsági javaslatot azzal terjesztjük be, hogy az utcanév
módosítási kérdést a Képviselő-testület még a nyár folyamán zárja le. Indítványozzuk, hogy a törvénynek nem
megfelelő elnevezések módosítása során konszenzusos elven, az érintettek véleményét is figyelembe véve járjunk
el az előkészítő folyamat során.
A szakértői bizottság az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának legutolsó állásfoglalására, a korábbi
előterjesztésekben foglalt indokokra és az akkori lakossági véleményekre is figyelemmel a következőt indítványozza.
1) Dobi István utca megnevezés olyan személy nevét hordozza, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek
megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett. Az utcanet módosítani kell.
2) Hámán Kató utca megnevezés olyan személy nevét hordozza, aki a XX. századi önkényuralmi politikai
rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában személyesen nem vett részt. Az utcanet nem kell
módosítani.
3) Martos Flóra utca megnevezés olyan személy nevét hordozza, akinek személyes tevékenysége nem kapcsolható
a XX. századi önkényuralmi politikai rendszer létrehozásához vagy működtetéséhez. Az utcanet nem kell
módosítani.
4) Micsurin utca megnevezés olyan személy nevét hordozza, aki a XX. századi önkényuralmi politikai
rendszerek fenntartásában szerepet vállalt. Az utcanet módosítani kell.
5) Polányi Máté megnevezés olyan személy nevét hordozza, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek
megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában személyesen nem vett részt. Az utcanet nem kell módosítani.
6) Rózsa Ferenc megnevezés olyan személy nevét hordozza, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek
megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában való személyes részvétele nem állapíthaó meg. Az utcanet
nem kell módosítani.
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7) Tokai utca megnevezés olyan személy nevét hordozza akiről nem lelhető fel sem levéltári, sem pedig történeti
tényadat. Mivel a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy
fenntartásában való személyes részvétel nem bizonyítható, így az utcanevet nem kell módosítani.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az utcanév módosítást előkészítő szakértői bizottság javaslata, hogy a Képviselő-testület mondja ki, hogy az
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának legutolsó állásfoglalására figyelemmel a Dobi István utca és a
Micsurin utca megnevezések olyan személyek nevét hordozzák, akik a XX. századi önkényuralmi politikai
rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vettek. Az utcaneveket módosítani kell.
Határozzon a Képviselő-testület arról, hogy Dobi István utca nevét Csernus Mihály utca vagy Dob utca
megnevezésre, a Micsurin utca nevét pedig Dr. Tóth Elek utca vagy Tímár Máté utca megnevezésre kívánja
módosítani.
Rendelje el, hogy a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló 15/2013. (V.10.) önkormányzati
rendelet 4. § (2) b) pontjában foglaltak szerint postai úton eljuttatott kérdőíves konzultációval kerüljön megismerésre
az érintett lakosság javaslata.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság javasolja a döntési javaslat szerinti
határozat elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A bizottság javasolja az utcanév módosításokat a
döntési javaslat szerint.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság támogatja a benyújtott döntési javaslatot.

Döntési javaslat
"Önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület nevek módosítása (3. forduló)"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
a) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának
legutolsó állásfoglalására figyelemmel kimondja, hogy a Dobi István utca és a Micsurin utca megnevezések olyan
személyek nevét hordozzák, akik a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében
vagy fenntartásában részt vettek, ezért az utcaneveket módosítani kell.
b) Elhatározza, hogy a Dobi István utca nevét Csernus Mihály utca vagy Dob utca megnevezésre, a Micsurin utca
nevét pedig Dr. Tóth Elek utca vagy Tímár Máté utca megnevezésre kívánja módosítani.
c) Elrendeli, hogy a b) pontban elhatározott közterületi névmódosítás előtt a közterületek elnevezésének és
jelölésének rendjéről szóló 15/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet 4. § (2) b) pontjában foglaltak szerint postai
úton eljuttatott kérdőíves konzultációval kerüljön megismerésre az érintett lakosság javaslata.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Tisztelt Polgármester Úr!
l.20-4hm5., illetve l.34ho16. számú levelében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (3) bekezdése alapján több közterület
elnevezésével kapcsolatban az Akadémia állásfoglalását kérte arról, hogy azo a hivatkozott
törvény 14. § (2) bekezdésének a hatálya alá tartoznak-e. Az MTA Bölcsészettudományi
Kutatóközpontja által az elnevezésekkel kapcsolatban kialakított állásfoglalásokat az
önkormányzati döntés megalapozásához szíves felhasználásra mellékelten megküldöm.
A megkeresés és az arra adott válasz között eltelt hosszabb idő miatt elnézésüket
kérjük, türelmüket köszönjük. A késedelem oka, hogy az elmúlt időszakban az MTA vezető
szervei az első évek tapasztalatait mérlegelve újraszabályozták a közterületek elnevezésével
kapcsolatos állásfoglalások kiadásának rendjét. Az új szabályozás lényege, hogy az elkészült
állásfoglalások - a törvény szellemének megfelelően -, nem döntési javaslatot tartalmaznak,
hanem olyan anyagot, amely meghatározott szempontok szerint támpontot nyújt a
közterületek elnevezésével kapcsolatos döntésekhez.
Budapest, 2016. április 29.
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9. melléklet

5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. június 29-i ülésére

Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület nevek módosítása (3.
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!
Hosszas várakozás után megérkezett az MTA állásfoglalása a 2013-ban megkezdett, de még nem lezárt közterületi
név-felülvizsgálati folyamatban.
Mint ismeretes 2013 telén az utcanév bizottság által módosításra javasolt közterületi nevekből 10 utca megnevezése
változott meg 2013. december 1-étől.
A B Molnár Imre utca közterületi megnevezés Géza fejedelem utca, a Fürst Sándor utca közterületi megnevezés Dr.
Pikó Béla utca, a Kiss Lajos üdülő-telep közterületi megnevezés Dr. Szilágyi Ferenc üdülő-telep, a Korvin Ottó utca
közterületi megnevezés Varjasi utca, a Kulich Gyula utca közterületi megnevezés Szent István utca, a Ságvári Endre
utca közterületi megnevezés Kállai Ferenc utca, a Sallai Imre utca közterületi megnevezés Luther utca, a Sebes
György utca közterületi megnevezés Kovács Imre utca, a Tanács utca közterületi megnevezés Kálmán Farkas utca,
a Zalka Máté utca közterületi megnevezés Dávidházi Sámuel utca megnevezésre módosult.
A 2014-es általános és 2015 időközi választás miatt legutóbb a Képviselő-testület 2015. márciusi ülésén tárgyalta a
kérdést. A Képviselő-testület döntése eredményeként 2015. áprilisában újabb állásfoglalás kiadására kerestem meg
az MTA elnökét, tekintve, hogy a korábbi állásfoglalások nem egyértelmű megfogalmazása miatt nem volt döntési
helyzetben a testületünk. Ezért a Dobi István utca, Hámán Kató utca, Martos Flóra utca, Micsurin utca, Polányi Máté
utca és Rózsa Ferenc utca elnevezésről kértem új állásfoglalást. (A Tokai utca név eredete sem az MTA, sem pedig
a Békés Megyei Levéltár részéről nem tárható fel, ezért ebben a kérdésben valószínűleg lezárható a felülvizsgálat.)
A fent ismertetett előzmények részletinformációhoz olvassák el a következő előterjesztéseket:
2013. novemberi ülés 12. napirendi pont: http://www.gyomaendrod.hu/file/200046/arnPBY6n2j2367HG
2015. márciusi ülés 24. napirendi pont: http://www.gyomaendrod.hu/file/213518/10pqROPD8lquntLa
Sajnos sokáig hallgatott az MTA, ezért február 29-én egy újabb levélben sürgettem az állásfoglalás kiadását, amely
a csatolt levél szerint megérkezett.
Az MTA állásfoglalást és az ezen alapuló szakértői bizottsági javaslatot azzal terjesztjük be, hogy az utcanév
módosítási kérdést a Képviselő-testület még a nyár folyamán zárja le. Indítványozzuk, hogy a törvénynek nem
megfelelő elnevezések módosítása során konszenzusos elven, az érintettek véleményét is figyelembe véve járjunk
el az előkészítő folyamat során.
A szakértői bizottság az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának legutolsó állásfoglalására, a korábbi
előterjesztésekben foglalt indokokra és az akkori lakossági véleményekre is figyelemmel a következőt indítványozza.
1) Dobi István utca megnevezés olyan személy nevét hordozza, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek
megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett. Az utcanet módosítani kell.
2) Hámán Kató utca megnevezés olyan személy nevét hordozza, aki a XX. századi önkényuralmi politikai
rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában személyesen nem vett részt. Az utcanet nem kell
módosítani.
3) Martos Flóra utca megnevezés olyan személy nevét hordozza, akinek személyes tevékenysége nem kapcsolható
a XX. századi önkényuralmi politikai rendszer létrehozásához vagy működtetéséhez. Az utcanet nem kell
módosítani.
4) Micsurin utca megnevezés olyan személy nevét hordozza, aki a XX. századi önkényuralmi politikai
rendszerek fenntartásában szerepet vállalt. Az utcanet módosítani kell.
5) Polányi Máté megnevezés olyan személy nevét hordozza, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek
megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában személyesen nem vett részt. Az utcanet nem kell módosítani.
6) Rózsa Ferenc megnevezés olyan személy nevét hordozza, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek
megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában való személyes részvétele nem állapíthaó meg. Az utcanet
nem kell módosítani.
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7) Tokai utca megnevezés olyan személy nevét hordozza akiről nem lelhető fel sem levéltári, sem pedig történeti
tényadat. Mivel a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy
fenntartásában való személyes részvétel nem bizonyítható, így az utcanevet nem kell módosítani.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az utcanév módosítást előkészítő szakértői bizottság javaslata, hogy a Képviselő-testület mondja ki, hogy az
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának legutolsó állásfoglalására figyelemmel a Dobi István utca és a
Micsurin utca megnevezések olyan személyek nevét hordozzák, akik a XX. századi önkényuralmi politikai
rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vettek. Az utcaneveket módosítani kell.
Határozzon a Képviselő-testület arról, hogy Dobi István utca nevét Csernus Mihály utca vagy Dob utca
megnevezésre, a Micsurin utca nevét pedig Dr. Tóth Elek utca vagy Tímár Máté utca megnevezésre kívánja
módosítani.
Rendelje el, hogy a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló 15/2013. (V.10.) önkormányzati
rendelet 4. § (2) b) pontjában foglaltak szerint postai úton eljuttatott kérdőíves konzultációval kerüljön megismerésre
az érintett lakosság javaslata.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság javasolja a döntési javaslat szerinti
határozat elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A bizottság javasolja az utcanév módosításokat a
döntési javaslat szerint.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság támogatja a benyújtott döntési javaslatot.

Döntési javaslat
"Önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület nevek módosítása (3. forduló)"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
a) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának
legutolsó állásfoglalására figyelemmel kimondja, hogy a Dobi István utca és a Micsurin utca megnevezések olyan
személyek nevét hordozzák, akik a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében
vagy fenntartásában részt vettek, ezért az utcaneveket módosítani kell.
b) Elhatározza, hogy a Dobi István utca nevét Csernus Mihály utca vagy Dob utca megnevezésre, a Micsurin utca
nevét pedig Dr. Tóth Elek utca vagy Tímár Máté utca megnevezésre kívánja módosítani.
c) Elrendeli, hogy a b) pontban elhatározott közterületi névmódosítás előtt a közterületek elnevezésének és
jelölésének rendjéről szóló 15/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet 4. § (2) b) pontjában foglaltak szerint postai
úton eljuttatott kérdőíves konzultációval kerüljön megismerésre az érintett lakosság javaslata.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi
Kutatóközpontjának állásfoglalásai

Dobi István
Összefüggésbe hozható a magyarországi kommunista önkényuralmi rendszerrel,
vezető szerepeket vállalva vett részt ennek megalapozásában, kiépítésében, illetve
fenntartásában.

Rámán Kató
Vasúti tisztviselő, eszperantista, kommunista mozgalmi vezető (1884-1936). 1918tól a Kommunisták Magyarországi Pártjának tagja, a Vegyipari Dolgozók
Szakszervezetének titkára. A Magyarországi Szocialista Munkáspárt (1925) egyik
alapítója. 1925-ben illegális kommunista tevékenységért elítélték, 28 havi
börtönbüntetés után szabadult. A Magyarországi Vörös Segély titkáraként
dolgozott. 1934-ben újabb, rövid idejű szabadságvesztésre ítélték.
Személyesen így nem vehetett részt a magyarországi kommunista önkényuralmi
rendszer megalapozásában, kiépítésében, illetve fenntartásában.
A közterület elnevezésével kapcsolatos, az önkormányzat által hivatkozott
törvényi hely azonban nem tesz lehetővé elemző mérlegelést. Ez a megközelítés
ugyanis nagyobb jelentőséget tulajdonít a kommunista önkényuralmi rendszer
propagandájában neki juttatott szerepnek.

Martos Flóra
(1897-1938) Iparvegyész, szakszervezeti aktivista, illegális kommunista. A Charité
Poliklinika röntgen asszisztense, majd az 1920-as évek elején iparvegyész
technikus oklevelet szerez. 1918-tól a szociáldemokrata párt, valamint a
Magánalkalmazottak Országos Szövetsége tagja. A tanácsköztársaság idején a
gyermekbarát mozgalomban tevékenykedik. 1919 szeptembertó1 az internált
baloldaliaknak nyújt segítséget. 1924-tó1 megszakításokkal vegyésztechnikus a
Shell Kőolaj Vállalat csepeli laboratóriumában. 1927-ben csatlakozik az illegális
kommunista párthoz (KMP). 1929-tó1 a Magyarországi Vörös segély vezetője.
1930-ban letartóztatják, nyolc hónapi börtön után 1931 májusában szabadul. Ezt
követően egykori fogolytársainak nyújt segítséget. 1935 júliusában politikai
tevékenysége miatt ismét őrizetbe veszik. Az 1937 márciusi tárgyaláson bizonyíték
híján felmentik, de a húsz hónapos előzetes fogva tartás körülményei aláássák
egészségét, s rövidesen meghal. Személye körül 1945 után kultusz alakult ki: a
kommunista propaganda Martos tevékenységének bemutatása során a nő- és

gyermekmozgalomban vállalt szerepére, karitatív tevékenységére összpontosított.
A kultusz kétségtelenül egy önkényuralmi rendszer propaganda-munkájának
része volt, de Martos Flóra személyes tevékenysége nem kapcsolható
önkényuralmi rendszer létrehozásához vagy működtetéséhez.

Micsurin
Összefüggésbe hozható a szovjet kommunista önkényuralmi politikai rendszerrel,
mivel növénybiológiai nézeteit a rendszer diktatórikus módszerekkel hozta
monopolhelyzetbe. A rendszer megalapozásában és kiépítésében nem vett részt, de
fenntartásában munkásságával szerepet vállalt.

Polányi Máté
Polányi Mátét is a kommunista időszak emlékezetpolitikája hozta összefüggésbe a
halála után kialakult önkényuralmi rendszerrel, de nem vett részt
megalapozásában, kiépítésében, illetve fenntartásában.

Rózsa Ferenc
Építészmérnök, újságíró (1906--1942). Az illegális kommunista mozgalom egyik
központi szervező egyénisége. 1942 júniusában letartóztatták, a börtönben halt
meg. Neve a kommunista, antifasiszta ellenállás jelképe lett.
A közterületek elnevezésével kapcsolatos, az önkormányzat által hivatkozott
törvényi hely azonban nem tesz lehetővé elemző mérlegelést. Ez a megközelítés
ugyanis nagyobb jelentőséget tulajdonít a kommunista önkényuralmi rendszer
propagandájában neki juttatott szerepnek.

Budapest, 2016. április 29.
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10. melléklet

13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. augusztus 31-i ülésére

Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület nevek módosítása (4.
forduló)
Megyeri László aljegyző
Ágostonné Farkas Mária egyéni választókerületi önkormányzati képviselő
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2016. júniusi ülésén tárgyalta 3. fordulóban az önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület
nevek módosításának kérdését.
A testület 301/2016. (VI. 29.) Gye. Kt. határozatában, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának legutolsó
állásfoglalására figyelemmel kimondta, hogy a Dobi István utca és a Micsurin utca megnevezések olyan személyek
nevét hordozzák, akik a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy
fenntartásában részt vettek, ezért az utcaneveket módosítani kell.
Elhatározta, hogy a Dobi István utca nevét Csernus Mihály utca vagy Dob utca megnevezésre, a Micsurin utca nevét
pedig Dr. Tóth Elek utca vagy Tímár Máté utca megnevezésre kívánja módosítani.
Elrendelte továbbá, hogy az előzőekben elhatározott közterületi névmódosítási döntés meghozatala előtt a
közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló 15/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet 4. § (2) b)
pontjában foglaltak szerint postai úton eljuttatott kérdőíves konzultációval kívánja megismerni az érintett lakosság
véleményét.
A fent ismertetett előzmények részletinformációhoz olvassák el a következő előterjesztéseket:
2013. novemberi ülés 12. napirendi pont: http://www.gyomaendrod.hu/file/200046/arnPBY6n2j2367HG
2015. márciusi ülés 24. napirendi pont: http://www.gyomaendrod.hu/file/213518/10pqROPD8lquntLa
2016. júniusi ülés 5. napirendi pont: http://www.gyomaendrod.hu/file/219227/eZyt8vbLGjXNJZpe
Tisztelt Képviselő-testület!
2016. július 18-án levélben került megkeresésre 52 Dobi utcai és 101 Micsurin utcai nagykorú lakos. A levélben
tájékoztatva lettek arról, hogy a Képviselő-testületi döntés értelmében megváltozik a két utca neve. Az utca nevének
kiválasztása érdekében a mellékelt szavazólapon nyilatkozhattak arról, hogy az előzetesen kiválasztott 2 névjavaslat
közül melyiket támogatják, illetve ennek hiányában milyen egyéb javaslattal élnek. A visszaküldési határidőként
2016. augusztus 5-e volt megjelölve.
A visszaérkezett szavazólapok megoszlása naponként:
2016. július 19.
2016. július 20.
2016. július 21.
2016. július 22.
2016. július 23.
2016. július 24.
2016. július 25.
2016. július 26.
2016. július 27.
2016. július 28.
2016. július 29.
2016. július 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 1.
2016. augusztus 2.
2016. augusztus 3.
2016. augusztus 4.
2016. augusztus 5.

Postai úton
0
15
1
5
0
0
0
3
2
5
4
0
0
0
1
7
3
6
90

Személyesen
2
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0

2016. augusztus 6.
2016. augusztus 7.
2016. augusztus 8.
2016. augusztus 9.
2016. augusztus 10.
Összesen:

0
0
2
0
2
56

0
0
0
0
0
13

A borítékok bontására és a számlálásra 2016. augusztus 15-én került sor.
A számlálás eredménye:
Beérkezett tehát 69 boríték, amelyben 69 szavazólap volt található.
Utcánkénti eredmények:
Dobi utca
Összes megkérdezett
Csernus Mihály utca
Dob utca
Futrinka utca
Összes szavazat:

52
Szavazat
0
28
1
29

Micsurin utca
Összes megkérdezett
Dr. Tóth Elek utca
Tímár Máté
Tímár Máté és maradjon a Micsurin
Maradjon a régi
Valamilyen virágnév
Rozmaring, Muskátli, Szilva, Fenyő
Pacsirta, Seregély, Rigó, Ibolya, Muskátli
Nárcisz
Muskátli vagy 12. utca
Bármilyen köznév
Összes szavazat:

A szavazók %-a
0,0%
96,6%
3,4%

101
Szavazat
3
23
1
5
2
1
2
1
1
1
40

Az összes megkérdezett %-a
0,0%
53,8%
1,9%
55,8%

A szavazók %-a
7,5%
57,5%
2,5%
12,5%
5,0%
2,5%
5,0%
2,5%
2,5%
2,5%

Az összes megkérdezett %-a
3,0%
22,8%
1,0%
5,0%
2,0%
1,0%
2,0%
1,0%
1,0%
1,0%
39,6%

A válaszleveles lakossági konzultáció eredménye alapján azt javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a Dobi István
utca közterület megnevezését Dob utca megnevezésre, a Micsurin utca közterület megnevezését Tímár Máté utca
megnevezésre módosítsa 2016. november 1. napjától. A módosítás hatálybalépés időpontját az országos
népszavazás miatti közterület névmódosítási tilalom indokolja.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az előterjesztés első bizottsági vitáját követően Micsurin utcai lakosok egy 47 nevet, születési dátumot és lakcímet
tartalmazó aláírás gyűjtő ívet nyújtottak be. Az aláírás gyűjtő ív fejlécében a következő szöveg volt elhelyezve:
"Alulírottak azzal a kéréssel fordulunk a tisztelt Képviselő Testülethez, hogy a kötelezően megváltoztatandó Micsurin
utca név BOROSTYÁN utca névre változzon".
Az aláírás gyűjtő íven szereplő valamennyi személy Micsurin utca lakos. A 47 személyből 10-en nyilatkoztak a
válaszleveles megkeresés során is, ahol vagy arra szavaztak, hogy maradjon a korábbi név, vagy valamilyen egyéb,
nem személynév legyen. 6-an voltak azok, akik korábban Tímár Máté nevét támogatták. 31 azok száma, akik a
válaszlevéllel nem éltek, de a személyes megkeresés során a Borostyán nevet támogatták.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a válaszleveles
lakossági véleménykérés mellett vegye figyelembe az aláírás gyűjtő íven
benyújtott névjavaslatot is, így a döntéshozatal során a Dr. Tóth Elek, Tímár
Máté mellett a Borostyán utca megnevezést is vegye szavazásra.

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és

A Bizottság a Dobi utca esetében a Dob utca megnevezést, a Micsurin utca
esetében a a Borostyán utca megnevezést javasolja kiválasztani.
91

Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság támogatja az eredeti döntési javaslatokat.

1. döntési javaslat
"Közterületi névmódosítás (Dobi utca)"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: törvény) 14. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés végrehajtására, a
törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Gyomaendrőd 6694 helyrajzi számú, Dobi
István utca közterület megnevezését Dob utca megnevezésre módosítja 2016. november 1. napjától.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 12. 15.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Megyeri László
2. döntési javaslat
"Közterületi névmódosítás (Micsurin utca)"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: törvény) 14. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés végrehajtására, a
törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Gyomaendrőd 6342 helyrajzi számú, Micsurin
utca közterület megnevezését Tímár Máté utca megnevezésre módosítja 2016. november 1. napjától.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 12. 15.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Megyeri László
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GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
Ügyiratszám:

I. 34-2/2016.

Ügyintéző:
Telefon:

Megyeri László
66-581-236

Tárgy: Vélemény nyilvánítás közterület elnevezésről
Hiv. szám:
Melléklet:

«nev» «nev1» «nev2»
«varos»
«utca» «hsz»
«irsz»

Tisztelt Hölgyem!
Egy 2012-es törvénymódosítás mondta ki, hogy a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmények nem viselhetik olyan személy nevét, akik a
XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy
fenntartásában részt vettek. Nem viselhetnek továbbá olyan kifejezést vagy olyan
szervezet nevét sem, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utalnak.
Mint Ön előtt is bizonyára ismert, a fenti törvény végrehajtására 2013-ban már 10
közterület nevét változtatta meg a Képviselő-testület. A fennmaradt 7 közterületi név
sorsának rendezése a 2014-es általános és a 2015-ös időközi választás miatt váratott
magára. A kérdést a Képviselő-testület 2015. márciusi ülésén vette ismét napirendjére, melynek eredményeként egy újabb állásfoglalás kéréssel fordult a Magyar Tudományos Akadémiához. Ennek ismeretében a szakértői bizottság indítványa alapján a
képviselő testület a 2016. júniusi ülésén kimondta, hogy a vitatott utcanévekből kettőt meg kell változtatnia. A Dobi István és a Micsurin utca nevét. E két közterület esetében az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának állásfoglalása igen egyértelműen fogalmaz: Dobi István, a szocialista rendszerben kormányfőként és az elnöki
tanács elnökeként vezető szerepet vállalt a magyarországi kommunista rendszer
megalapozásában, kiépítésében és fenntartásában; míg Micsurin azzal hozható összefüggésbe a szovjet kommunista önkényuralmi politikai rendszerrel, hogy növénybiológiai nézeteit a rendszer diktatórikus módszerekkel hozta monopolhelyzetbe, ezáltal
munkásságával szerepet vállalt a rendszer fenntartásában is.
A Képviselő-testület ezek alapján kimondta, hogy a Dobi István utca és a Micsurin
utca megnevezések olyan személyek nevét hordozzák, akik a XX. századi önkény-

Levelezési cím: 5501 Gyomaendrőd, Pf: 3. Telefon: +36-66-386-122 Fax: +36-66-283-288
E-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu Honlap: www.gyomaendrod.hu

uralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt
vettek, ezért az utcaneveket módosítani kell. Ezzel együtt döntött arról, hogy a Dobi
István utca nevét Csernus Mihály utca vagy Dob utca megnevezésre, míg a Micsurin
utca nevét pedig Dr. Tóth Elek utca vagy Tímár Máté utca megnevezésre kívánja módosítani az érintett lakosság véleményére figyelemmel.
A két utca új nevéről a Képviselő-testület az augusztus 31-i ülésén fog dönteni.
E levelemmel együtt eljuttatunk Önnek egy szavazólapot. Ezen két névjavaslat szerepel, illetve egy hely az Ön javaslatának megfogalmazásához.
A szavazólapon nyilváníthatja ki azt, hogy a névjavaslatok közül melyiket támogatja,
illetve mindkettő ellenzése esetén Ön milyen névjavaslattal él.
A szavazólapot a mellékelt válaszborítékban térítésmentesen adhatja fel a címünkre.
A törvény előírása miatt az érintett utca neve módosulni fog. Ez már egy eldöntött
kérdés. Kérem, véleményével segítse a döntéshozókat abban, hogy megtalálják az
Önöknek is megfelelő új utcanevet. A kitöltött szavazólapot legkésőbb 2016. augusztus 5-éig szíveskedjék postai úton visszajuttatni az önkormányzati hivatalunkba.

Gyomaendrőd, 2016. július

Üdvözlettel:

Toldi Balázs
polgármester

2. oldal

SZAVAZÓLAP
Dobi István utca közterület elnevezési javaslatáról
Visszaküldendő: 2016. augusztus 5-ig

Dobi István utca új megnevezése

Igen

Nem









Csernus Mihály utca
Csernus Mihály 1923 és 1945 között Endrőd apátplébánosa
volt, ő vetette fel, hogy a falunak művelődési házra van szüksége. A tulajdonos erre a célra felajánlotta a telket, az egyház pedig felépítette rá a község első emeletes épületét. Az
apátplébános jó minőségű építőanyagokat felhasználva,
kiváló mesterekkel dolgoztatott. Az épület homlokzatára
felkerült a katolikusok jelképe, a kereszt is. 1930. május végén nyitotta meg kapuit az Endrődi Népház. Csernus Mihály
a térség országgyűlési képviselőjeként is dolgozott.

Dob utca
(az ön által javasolt név)

_____________________________________

A javaslatra szavazni az igen alatti, ellene a nem alatti
körben elhelyezett egymást metsző két vonallal lehet,
például:  vagy 
Gyomaendrőd, 2016. ………………………..

_________________________
aláírás
«nev» «nev1» «nev2»
«lnev» «lnev1» «lnev2»
«irsz» «varos» «utca» «hsz»

SZAVAZÓLAP

Micsurin utca közterület elnevezési javaslatáról
Visszaküldendő: 2016. augusztus 5-ig
Micsurin utca új megnevezése

Igen

Nem









Dr. Tóth Elek utca
Dr. Tóth Elek neves prunológus. A szilvakutató- és nemesítő Endrődön született 1911. április 6-án, apja a község főkertésze volt és a
Liget nevű parkot is létesítette. 1957-től a Kertészeti Kutató Intézet
Központjában a szilvával kezdett foglalkozni, 1973-ban történt
nyugdíjba vonulásával e tevékenysége nem zárult le, hanem Cegléden folytatta. 1957-ben jelent meg Élet- és alaktani összehasonlító
vizsgálatok szilvafajtákon című munkája amelyből 1969-ben szerzett doktori címet a szilvafajták öntermékenyülésének vizsgálata
című disszertációjával.

Tímár Máté utca
Tímár Máté (1922-1999) író, költő. Elemi és polgári iskolai tanulmányai után a szeghalmi Péter András Gimnáziumban érettségizett. Az
ott töltött évek emlékeit eleveníti fel “…és a Berettyó folyik tovább”
c. könyvében. A második világháború félbeszakítja egyetemi tanulmányait, orosz fogságba kerül, mely az egészségét megviseli. A
fogságból hazatérve szókimondó írásai miatt egyetemi tanulmányait nem folytathatja. Az ötvenhatos forradalom idején szoros
kapcsolatot tart Békés megye forradalmi vezetővel. A forradalom
letörése után letartóztatják.1960 után az irodalomnak él. Műveiben
a szülőföld Endrőd közismert alakjai, eseményei kelnek életre. Csodálatos, ízes nyelvére felfigyel Lőrincze Lajos professzor, nagy elismeréssel nyilatkozik Tímár Mátéról. “Tímár Máté irodalmi szintre
emelte Endrőd nyelvjárását, szókincsét, országnak-világnak megmutatta annak szépségét.” Gyomaendrőd díszpolgára.

(az ön által javasolt név)

_____________________________________

A javaslatra szavazni az igen alatti, ellene a nem alatti
körben elhelyezett egymást metsző két vonallal lehet,
például:  vagy 
Gyomaendrőd, 2016. ………………………..
_________________________
aláírás
«nev» «nev1» «nev2»
«lnev» «lnev1» «lnev2»
«irsz» «varos» «utca» «hsz»

11. melléklet

11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. szeptember 29-i ülésére

Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület nevek módosítása (5.
forduló)
Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2016. augusztusi ülésén tárgyalta 4. fordulóban az önkényuralmi rendszerekhez köthető
közterület nevek módosításának kérdését.
A júniusi ülésen, a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló 15/2013. (V.10.) önkormányzati
rendelet 4. § (2) b) pontjában foglaltak szerint elrendelt postai úton eljuttatott kérdőíves konzultációs megkeresés
eredményeként úgy döntött, hogy a Dobi István utca nevét Dob utca megnevezésre módosítja november 1-től.
A Micsurin utca nevének módosítása kérdésében az a döntés született, hogy ismét írásban kell megkeresni a
Micsurin utca lakóit az általuk támogatott megnevezés kiválasztása érdekében. A lakosok által támogatható nevek
közül a válaszlapon már csak kettőt kell feltüntetni: a Borostyán utca és a Tímár Máté utca megnevezést.
A fent ismertetett előzmények részletinformációhoz olvassák el a következő előterjesztéseket:
2016. júniusi ülés 5. napirendi pont:
http://www.gyomaendrod.hu/file/219227/eZyt8vbLGjXNJZpe
2016. augusztusi ülés 13. napirendi pont
http://www.gyomaendrod.hu/file/219325/KDnHxaVrZDhmPhfD
Tisztelt Képviselő-testület!
2016. szeptember 5-én levélben kerestük meg 99 Micsurin utcai nagykorú lakost. A levélben tájékoztatva lettek arról,
hogy a tárgybani Képviselő-testületi döntés értelmében megváltozik utca neve. Az utca nevének kiválasztása
érdekében a mellékelt szavazólapon nyilatkozhattak arról, hogy az előzetesen, a lakosok által valamilyen formában
támogatott 2 névjavaslat közül melyiket támogatják. A visszaküldési határidőként 2016. szeptember 15-e volt
megjelölve.
A visszaérkezett szavazólapok megoszlása naponként:
2016. szeptember 7.
2016. szeptember 8.
2016. szeptember 9.
2016. szeptember 10.
2016. szeptember 11.
2016. szeptember 12.
2016. szeptember 13.
2016. szeptember 14.
2016. szeptember 15.
Összesen

Posta

Személyes
5
0
15
0
2
1
0
0
0
0
0
6
2
51
0
1
0
0
24
59

A borítékok bontására és a számlálásra 2016. szeptember 15-én került sor.
A számlálás eredménye:
Beérkezett tehát 83 boríték, amelyben 83 szavazólap volt található.
A szavazás eredménye:
Micsurin utca
Összes megkérdezett

99
Szavazat

Borostyán utca

73
33

Az összes
megkérdezett %-a
88,0%
73,7%

A szavazók %-a

Tímár Máté
Érvénytelen szavazat (mindkét nevet megjelölték)
Összes szavazat:

7
3
83

8,4%
3,6%
100,0%

7,1%
3,0%
83,8%

A válaszleveles lakossági konzultáció eredménye alapján azt javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a Micsurin
utca közterület megnevezését Borostyán utca megnevezésre módosítsa 2016. november 1. napjától. A módosítás
hatálybalépés időpontját az országos népszavazás miatti közterület névmódosítási moratórium indokolja.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság egyetért a közterület névmódosítási
javaslattal.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság támogatja a határozati javaslat
elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság javasolja a határozati javaslat szerinti
közterület névmódosítást.

Döntési javaslat
"Micsurin utca közterület elnevezés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: törvény) 14. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés végrehajtására, a
törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Gyomaendrőd 6342 helyrajzi számú, Micsurin
utca közterület megnevezését Borostyán utca megnevezésre módosítja 2016. november 1. napjától.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
Ügyiratszám:

I. 34-7/2016.

Ügyintéző:
Telefon:

Megyeri László
66-581-236

Tárgy: Megismételt vélemény nyilvánítás közterület elnevezésről
Hiv. szám:
Melléklet:

«nev» «nev1» «nev2»
«varos»
«utca» «hsz»
«irsz»

Tisztelt Hölgyem!
Ez év júliusában már egyszer megkerestem Önt azzal, hogy nyilvánítson véleményt a
Micsurin utca tervezett új nevéről.
Erre azért került sor, mert egy 2012-es törvénymódosítás kimondta, hogy a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmények nem viselhetik
olyan személy nevét, akik a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vettek.
A Képviselő-testület 2016. júniusi ülésén úgy döntött, hogy a Dobi István és a Micsurin utca nevét kell megváltoztatni. Az önkormányzat a Micsurin utca új nevének a Dr.
Tóth Elek utca vagy a Tímár Máté utca megnevezést javasolta az utca lakóinak. Júliusban tehát erről dönthettek Önök.
Az utca megkeresett 101 nagykorú lakója közül 40-en küldték vissza a szavazólapot.
Ebből 3 személy a Dr. Tóth Elek nevet, 23 fő a Tímár Máté nevet, míg további 14 személy a régi név támogatásától a Rozmaring névig 8 féle javaslatot támogatott.
A szavazás lezárultát követően, még az augusztus 31-ei Képviselő-testület ülés előtt a
Micsurin utca 47 lakójának képviseletében benyújtottak egy aláírás gyűjtő ívet, melyen az aláírók kérték, hogy az utca új neve a Borostyán utca legyen.
A 47 személy közül 10 személy volt, aki a válaszlevélen a régi utca nevét támogatta és
6 fő volt aki a Tímár Máté nevet. Az aláírók között 31 volt azoknak a száma, akik a
postán kiküldött válaszlapon nem szavaztak, de az aláírásukkal a Borostyán nevet támogatták.

Levelezési cím: 5501 Gyomaendrőd, Pf: 3. Telefon: +36-66-386-122 Fax: +36-66-283-288
E-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu Honlap: www.gyomaendrod.hu

Szeretném tájékoztatni, hogy a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről
szóló 15/2013. (V.10.) helyi önkormányzati rendelet szabályai szerint utca névadási
kérdésben a lakossági vélemény kinyilvánításának demokratikus eszközei a választói
fórum, a postai úton eljuttatott kérdőíves konzultáció, vagy különösen indokolt esetben helyi népszavazás.
A döntéshozó a kialakult helyzetben nem tekinthetett el attól, hogy 40 ember élt a
helyi jogszabály adta demokratikus vélemény nyilvánítás lehetőségével, de nem
hagyhatta figyelmen kívül annak a 47 embernek a véleményét sem, akik nem a formális úton, de mégis véleményt nyilvánítottak.
Mindezekre tekintettel a Képviselő-testület az augusztusi ülésén úgy döntött, hogy
ismét megkeresi az utca lakóit egy újabb szavazási fordulóra, úgy, hogy a szavazó
lapon már csak a Tímár Máté vagy a Borostyán megnevezésből választhatnak. A végső döntésénél ennek a szavazásnak az eredményét veszi csak figyelembe.
E levelemmel együtt ismét eljuttatunk Önnek egy szavazólapot. Ezen kizárólag csak
két névjavaslat szerepel.
A szavazólapon nyilváníthatja ki azt, hogy a névjavaslatok közül melyiket támogatja.
Kérem, hogy a kiválasztott név utáni körben elhelyezett egymást metsző vonallal szíveskedjék jelezni a támogatási szándékát. Érvénytelen lesz a szavazata, ha
egyik körben sem, vagy mindkettőben helyez el X vagy
egyéb véleményt és javaslatot nem tudunk figyelembe venni.

+

jelet. A lapokra írt

A szavazólapot a mellékelt válaszborítékban térítésmentesen adhatja fel a címünkre.
Kérem, véleményével segítse a döntéshozókat abban, hogy megtalálják az Önöknek is
megfelelő új utcanevet. A kitöltött szavazólapot legkésőbb 2016. szeptember 15-éig
szíveskedjék visszajuttatni az önkormányzati hivatalunkba.

Gyomaendrőd, 2016. szeptember 14.

Üdvözlettel:

Toldi Balázs
polgármester

2. oldal

SZAVAZÓLAP
a Micsurin utca közterület új elnevezéséről
Visszaküldendő 2016. szeptember 15-ig

Alulírott «nev» «nev1» «nev2»
«irsz» «varos» «utca» «hsz». szám alatti lakos
szavazatommal a Micsurin utca új nevének
a következő elnevezést támogatom

Borostyán utca



Tímár Máté utca



A javaslatra szavazni a név melletti körben elhelyezett
egymást metsző két vonallal lehet, például:  vagy 

Gyomaendrőd, 2016. szeptember ……..

_________________________
aláírás

5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2019. május 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Közterület átnevezési kezdeményezés (2. forduló)
Megyeri László aljegyző
Ágostonné Farkas Mária egyéni választókerületi önkormányzati képviselő
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület áprilisi ülésén tárgyalta Dógi János gyomaendrődi lakos, továbbá a Roma Polgárjogi Szövetség
civil szervezet kezdeményezését arról, hogy a jelenlegi Kossuth tér megnevezésű közterület kerüljön átnevezésre
Endrődi cigányzenészek tere megnevezéssel.
Indoklásukban leírták, hogy azokról az emberekről, akik Gyomaendrődön születtek, illetve akik a romákért, a roma
hagyományokért, kultúráért, vagy a közéletben tevékenykedtek, dolgoztak, ezekről a személyekről utcát, teret
nevezzen el az önkormányzat. Ezen túl leírták még, hogy az endrődi cigányzene és annak művelői szorosan
beivódtak Endrőd történelmébe.
Az elnevezésben érintett közterület két helyrajzi számú terület. A 6673/1 helyrajzi számú, kivett közterületen belül
található még egy 6673/2 helyrajzi számú terület is, amely kivett telephely, az egykori gáz cseretelep. Mindkét terület
a Kossuth tér megnevezést hordozza és Gyomaendrőd Város Önkormányzata a tulajdonosa.
Az előterjesztés vitáját követően a Képviselő-testület elrendelte, hogy Dógi János gyomaendrődi lakos, továbbá a
Roma Polgárjogi Szövetség civil szervezet által a jelenlegi Kossuth tér megnevezésű közterületnek Endrődi
cigányzenészek terére történő átnevezési kezdeményezése 30 napra kerüljön közszemlére a helyben szokásos
módon.
Ezen túl a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló 15/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet 4. §
(2) bekezdésében meghatározottak közül a b) pont szerinti forma választásával kezdeményezi az érintett lakosság
véleményének közvetlen megismerését is.
A határozat alapján április 26-án egy közleményt tettünk közzé az önkormányzat honlapján. Ezt követően április 30án a Táncsics Mihály utca, Kárász utca, Dankó Pista utca, Kőrös utca, Bányász utca, Halász utca és a Vadász utca
253 nagykorú polgárának címeztük meg a mellékelt tájékoztató levelet és egy szavazólapot, melyhez mellékeltünk
válaszborítékot is. A megkereső levélből 3 visszaérkezett mert lakatlan az ingatlan, így végül 250 polgárhoz jutott el
a vélemény nyilvánításra felkérő levél és szavazólap.
Az érintett polgárok véleményüket hordozó szavazatukat május 15-éig juttathatták vissza.
A megadott határidőig 4 db (1,6%) szavazólap érkezett vissza.
Ebből 4 fő (1,6%) támogatja az Endrődi cigányzenészek tere megnevezést.
Ezen túl érkezett még egy „nem hivatalos” vélemény nyilvánítás is, amelyben a névtelen nyilatkozó „nem kéri a
névváltoztástást”.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Közterület átnevezési kezdeményezés (2. forduló)"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
13

szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dógi János gyomaendrődi lakos, továbbá a Roma
Polgárjogi Szövetség civil szervezet kezdeményezésének, a csekély számú (1,6%) lakossági támogatottságra
figyelemmel nem ad helyt, ezért a Gyomaendrőd belterület 6673/1 és 6673/2 helyrajzi számú, Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának tulajdonában lévő közterület Kossuth tér megnevezését nem módosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
Ügyiratszám:

I. 30-6/2019.

Ügyintéző:
Telefon:

Megyeri László
66-581-236

Tárgy: Vélemény nyilvánítás közterület elnevezési kezdeményezésről
Hiv. szám:
Melléklet:

«nev»
Gyomaendrőd
«utca» «hazszam»
5502
Tisztelt «nev»!
Dógi János gyomaendrődi lakos, továbbá a Roma Polgárjogi Szövetség elnevezésű
gyomaendrődi székhelyű civil szervezet kezdeményezte a jelenlegi Kossuth tér megnevezésű közterület átnevezését Endrődi cigányzenészek terére.
Indoklásukban leírták, hogy azokról az emberekről, akik Gyomaendrődön születtek, illetve akik a
romákért, a roma hagyományokért, kultúráért,
vagy a közéletben tevékenykedtek, dolgoztak,
ezekről a személyekről utcát, teret nevezzen el az
önkormányzat. Indítványukban kifejtették, hogy
az endrődi cigányzene és annak művelői szorosan beívódtak Endrőd történelmébe.
Az elnevezésben érintett közterület két helyrajzi
számon található. A 6673/1 helyrajzi számú, a
térképen háromszög alakú terület, és az ezen
belül található a 6673/2 helyrajzi számú téglalap
alakú terület, az egykori gáz cseretelep. Mindkét
terület a Kossuth tér megnevezést hordozza és Gyomaendrőd Város Önkormányzata
a tulajdonosa.
Szeretném tájékoztatni, hogy a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről
szóló 15/2013. (V.10.) helyi önkormányzati rendelet szabályai szerint utca névadási
kérdésben a lakossági vélemény kinyilvánításának demokratikus eszközei a választói
fórum, a postai úton eljuttatott kérdőíves konzultáció, vagy különösen indokolt esetben helyi népszavazás.

Levelezési cím: 5501 Gyomaendrőd, Pf: 3. Telefon: +36-66-386-122 Fax: +36-66-283-288
E-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu KRID: 544943959 Honlap: www.gyomaendrod.hu

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete áprilisi ülésén úgy döntött, Dógi János gyomaendrődi lakos, továbbá a Roma Polgárjogi Szövetség civil
szervezet által kezdeményezett névmódosítási javaslatról, hogy az 30 napra közszemlére kerüljön a helyben szokásos módon.
Ezen túl a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló 15/2013. (V. 10.)
önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározottak közül a b) pont szerinti forma választásával kezdeményezi az érintett lakosság véleményének közvetlen
megismerését is.
A Képviselő-testület döntésére tekintettel megkeresem a Kossuth tér közvetlen környezetének lakóit, hogy a mellékelt szavazó lapon nyilvánítsa ki véleményét, hogy
támogatja a tér új nevének felvételét, vagy maradjon meg a régi neve. A végső döntésénél ennek a szavazásnak az eredményét veszi figyelembe a Képviselő-testület.
E levelemmel együtt eljuttatunk Önnek egy szavazólapot is. Ezen két névjavaslat szerepel. A javasolt új megnevezés, illetve a jelenlegi név.
A szavazólapon azt nyilváníthatja ki, hogy a névjavaslatok közül melyiket támogatja.
Kérem, hogy a kiválasztott név utáni körben elhelyezett egymást metsző vonallal szíveskedjék jelezni a támogatási szándékát. Érvénytelen lesz a szavazata, ha
egyik körben sem, vagy mindkettőben helyez el X vagy
egyéb véleményt és javaslatot nem tudunk figyelembe venni.

+

jelet. A lapokra írt

A szavazólapot a mellékelt, önkormányzati hivatalnak címzett, válaszborítékban térítésmentesen adhatja fel. A levelet bedobhatja a Magyar Posta bármelyik levélszekrényébe, vagy az önkormányzati hivatalban elhelyezett gyűjtőládába.
Kérem, véleményével segítse a döntéshozókat abban, hogy az Önöknek is megfelelő
közterület nevet válassza. A kitöltött szavazólapot legkésőbb 2019. május 15-éig szíveskedjék visszajuttatni az önkormányzati hivatalunkba.

Gyomaendrőd, 2019. május 10.

Üdvözlettel:

Toldi Balázs
polgármester

2. oldal

SZAVAZÓLAP
a Kossuth tér közterület új elnevezéséről
Visszaküldhető 2019. május 15-ig

Alulírott «nev»
5502 «varos», «utca» «hazszam». szám alatti lakos
szavazatommal a jelenlegi Kossuth tér névváltoztatási
kezdeményezése kapcsán a következő döntésjavaslatot támogatom

új elnevezést kapjon

Endrődi cigányzenészek tere
elnevezéssel



maradjon a jelenlegi



Kossuth tér
megnevezés

Érvényesen szavazni kizárólag az egyik név melletti körben elhelyezett egymást metsző két vonallal lehet, például:

 vagy 

Gyomaendrőd, 2019. május ……

_________________________
aláírás

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2019. május 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd hatályos Településrendezési Eszközök 10. módosításának
kezdeményezése
Megyeri László aljegyző, Molnár Zoltán Gyula főépítész
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete a Településszerkezeti Terv elfogadásáról szóló 56/2010. (II. 25.) Gye. Kt.
határozatában, a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendeletébe (a továbbiakban:
HÉSZ), valamint az annak mellékletét képező Szabályozási Tervbe (a továbbiakban együtt: Településrendezési
Eszközök) foglalva egységes szerkezetben határozta meg a város közigazgatási területének településszerkezeti
összefüggéseit és építési szabályait. Melyet azóta több ízben módosított.
A város fejlődése és területén tervezett fejlesztések- valamint a terv és az országos szabályozás ellentmondásaiból
következő jogos magánérdekek miatt a Településrendezési Eszközöket az alábbi két területen módosítani kell,
illetve lehetséges:
1. A terület tulajdonosa a vállalkozásának fejleszthetősége miatt Gyomaendrőd területén a „Gyomaendrőd I.homok” védnevű bányatelek (02121/19 hrsz. K10 beépítésre szánt különleges terület) bővítése, kiterjesztés
fejlesztési lehetőségei okán a 02121/18;20; 02112/18; 02112/48-52 és 02115/1 hrsz. alatti, illetve a
02112/34; 57; 56 hrsz.-ú földrészletek terület felhasználása változatlanul beépítésre nem szánt területként,
viszont MÁ (általános mezőgazdasági terület) helyett, különleges beépítésre nem szánt K07 (bányatelek)
övezeti besorolással kerülne meghatározásra. Övezet egyedi előírásai (beépítési mód szabadonálló,
beépítettség max. 2 %, min/max. ép. mag.: 2,5-6,5 m, min. telekterület 3.000 m2 , egyéb adatok
vonatkozásában pedig a minimálisat kell beállítani. (1. számú melléklet szerint bemutatva)
2. A településen a holtágak mentén húzódó jellemzően már beépített kertes mezőgazdasági területeken
kisméretű telkek okán a jelenlegi szabályozás szerinti max. 3 %-os beépítettséget a település vonzóbbá
tétele miatt a lakossági megkeresések jelentős száma miatt kívánja az önkormányzat módosítani OTÉK alóli
felmentés keretén belül változatlanul beépítésre nem szánt kertes mezőgazdasági területet meghagyva,
viszont az OTÉK által biztosított és megszabott keretek között lehetőséget adva a következő kikötés és
feltétel a HÉSZ 17.§. (10) h) pontjaként beillesztve, hogy „Mezőgazdasági területen lévő, zártkerti művelés
alól kivett telken építmény legfeljebb 10%-os beépítettséggel helyezhető el”. Ha a lehetőségek engedik, a
TESZK módosítás folyamatában a feltételek közé beillesztésre kerül még, hogy fentiek csak a holtág mentén
húzódó telkek esetében alkalmazható, belső utakkal határolt telkek esetében nem.
3. Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz. 1587 hrsz. alatti ingatlanon található Varga Lajos Sportcsarnok
fejlesztése érdekében a Vt-7* jelű övezetben a saroktelkek esetében a beépítési százalék 75 %-ra történő
módosítása, a zöldfelület esetében 15 %-ra történő módosítása.
Fentiek tekintetében a lehetőséget a tényleges rendezési tervmódosításnál tisztázni szükséges.
A módosítást a hatályos jogszabályok szerint az Önkormányzat rendelheti el, amelyről határozatban rendelkezik.
A Településrendezési Eszközök módosításának elindítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) előírásai szerint
történik.
I. A Településrendezési Eszközök 10. módosítása.
Jelen módosítás egy területet (de több telket) érint a melléklet szerinti tartalommal. Valamennyi módosítással érintett
földrészlet a belterületen helyezkedik el. A módosításokkal új beépítésre szánt terület nem jön létre. A 314/2012. (XI.
8.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdésben foglaltak értelmében a településrendezési eszköz egyeztetése
egyszerűsített eljárás szerint folytatható le.
Az előkészítő folyamat során, meghívásos eljárás keretein belül ajánlattételi felhívások kerültek kiküldésre. A
meghívottak listája:
-

Trisius Kft. 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/2. sz. képviselője: Jacsek György
Csabaterv Bt. 5600 Békéscsaba, Szőlő utca 105/4. sz. képviselője: Kmetykó János
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-

Nemes Roland e.v. 5700 Gyula, Cinka Panna utca 26. sz. képviselője: Nemes Roland

Az ajánlati lapokon megjelölt ajánlati árakat adták a meghívottak:
-

Trisius Kft.: bruttó 1.143.000 Ft
Csabaterv Bt.: bruttó 952.500 Ft
Nemes Roland e.v.: bruttó 1.286.400 Ft

Gyomaendrőd Város Hatályos Településrendezési Eszközeinek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési koncepcióról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásai alapján készülő 10. sz. módosításához
kapcsolódó tervezési feladat ellátására a Csabaterv Bt. által nyújtott ajánlat elfogadása után településrendezési
szerződés kötése szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"Gyomaendrőd hatályos Településrendezési Eszközök 10. módosításának kezdeményezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd város Képviselő-testülete:
1. Hozzájárul Gyomaendrőd hatályos Településrendezési Eszközök 10. módosításának előkészítéséhez a jelen
határozat mellékletében foglalt tartalom figyelembe vételével
2. Megállapítja, hogy a Településrendezési Eszközök jelen módosítását elindító településfejlesztési döntés
összhangban van Gyomaendrőd város hatályos településfejlesztési koncepciójával.
3. Előírja, hogy a módosítással a település biológiai aktivitásértéke nem csökkenhet.
4. Felkéri a Polgármestert, hogy a költségviselésre és a tervezésre kössön településrendezési szerződést
5. A TESZK 10. módosítása kapcsán felmerülő, Gyomaendrőd Város Önkormányzatára eső költségeket a 2019. évi
költségvetésének ….. előirányzatából és a rendezési eszközök módosítását kezdeményezők megállapodás szerint
befizetendő térítésének összegéből fedezi.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2019. 11. 20.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Molnár Zoltán Gyula
2. döntési javaslat
"Gyomaendrőd TESZK 10. módosításához digitális alaptérkép igénylése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28/A. § (1) bekezdése alapján – a …/2019. (V. 30.) Gye.
Kt. határozattal elindított hatályos Településrendezési Eszközök 10. sz. módosításának előkészítése kapcsán –
felkéri a polgármestert, hogy a Településrendezési Eszközök 10. módosítása előtt írásban kérelmezze a földmérési
és térinformatikai államigazgatási szervnél az Étv. 13/A. §-a, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI.
törvény 72. § (6) bekezdése, valamint a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 6. §
(20) bekezdése alapján, a 13. melléklet szerinti adatbázisok és adatok szolgáltatását.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2019. 06. 15.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Megyeri László
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3
Mellékletek:

1. melléklet
A
terület
tulajdonosa
a
vállalkozásának fejleszthetősége miatt
Gyomaendrőd
területén
a
„Gyomaendrőd I.-homok” védnevű
bányatelek (02121/19 hrsz. K10
beépítésre szánt különleges terület)
bővítése, kiterjesztés
fejlesztési
lehetőségei okán a 02121/18;20;
02112/18; 02112/48-52 és 02115/1
hrsz. alatti földrészletek terület
felhasználása változatlanul beépítésre
nem szánt területként, viszont MÁ
(általános mezőgazdasági terület)
helyett, különleges beépítésre nem
szánt K07
(bányatelek) övezeti
besorolással kerülne meghatározásra.
Övezet egyedi előírásai (beépítési
mód szabadonálló, beépítettség max.
2 %, min/max. ép. mag.: 2,5-6,5 m,
min. telekterület 3.000 m2, egyéb
adatok vonatkozásában pedig a
minimálisat kell beállítani.
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A terület tulajdonosa a vállalkozásának fejleszthetősége miatt Gyomaendrőd területén a
„Gyomaendrőd I.-homok” védnevű bányatelek (02121/19 hrsz. K10 beépítésre szánt különleges terület)
bővítése, kiterjesztés fejlesztési lehetőségei okán a a 02112/34; 57; 56 hrsz.-ú földrészletek terület
felhasználása változatlanul beépítésre nem szánt területként, viszont MÁ (általános mezőgazdasági
terület) helyett, különleges beépítésre nem szánt K07 (bányatelek) övezeti besorolással kerülne
meghatározásra. Övezet egyedi előírásai (beépítési mód szabadonálló, beépítettség max. 2 %,
min/max. ép. mag.: 2,5-6,5 m, min. telekterület 3.000 m2, egyéb adatok vonatkozásában pedig a
minimálisat kell beállítani.

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2019. május 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2018. évi
tevékenységéről
Bíró Zoltán (Tűzoltó parancsnok)
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 30. § (5) bekezdésének
értelmében a tűzoltóparancsnok, vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén
működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről. A tűzvédelem érdekében
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
Gyomaendrőd Város tekintetében Bíró Zoltán tűzoltó alezredes, parancsnok elkészítette a 2018. évről szóló
tájékoztató, beszámoló anyagot, melyet elfogadásra Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elé terjesztett.
A beszámoló az előterjesztés mellékletében olvasható.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évben
elvégzett feladatairól szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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I. Bevezetés
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: Szarvasi HTP) a 2018-ra
tervezett feladatait végrehajtotta. Teljesítette a jogszabályokban előírt kötelezettségeit, a
szakmai és a társadalmi elvárásoknak megfelelve látta el a tűzoltás, műszaki-mentés, polgári
védelem, iparbiztonság és védelmi-igazgatás területén jelentkező feladatait.
A Szarvasi HTP az alábbi fő feladatokat tűzte ki 2018. évre:









az új tűzoltólaktanya üzemeltetése, garanciális problémák feltárása, kezelése
jó kapcsolatot a társszervekkel, a polgármesterekkel, a hivatalok dolgozóival,
közbiztonsági referensekkel, a kormányhivatal dolgozóival, a vállalkozókkal,
valamint a lakossággal
szabadtéri tűzesetek számának visszaszorítása, ezzel kapcsolatos lakossági
tájékoztatás további erősítése, a szabadtéri égetésekkel kapcsolatos szabályok
lakossággal történő megismertetése – helyi médiák bevonása a tájékoztatásba.
a
szén-monoxid
mérgezések
megelőzése
érdekében
intenzív
lakosságtájékoztatás
a járási és települési mentőcsoportok létszámának bővítése, gyakorlatok,
felkészítések végrehajtása annak érdekében, hogy a járásban élő emberek
biztonságérzetét növeljük
pályázati lehetőségek kiaknázása a járási és települési mentőcsoportok
valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek vonatkozásában
a lakossággal való kapcsolattartás további fokozása: tűzvédelmi bemutatók,
előadások, nyílt napok szervezése, települési rendezvényeken való
megjelenések
ifjúságnevelés további erősítése: nyílt napok tartása, katasztrófavédelmi
ifjúsági versenyre történő felkészítés, közösségi szolgálatot teljesítők körének
növelése, oktatási intézményekben bemutatók tartása

Az elmúlt időszak tudatosan tervezett megelőző munkájának eredményeként a működési
területünkön csökkent a tűzesetek száma, kevesebben sérültek meg, halálos kimenetelű
esemény pedig nem volt az elmúlt évben.
A járási és települési mentőcsoportok a felkészültségük, helyismeretük alapján alkalmassá
váltak a hivatásos katasztrófavédelmi szervek támogatására, képességeik kiegészítésére, a
katasztrófák elleni védekezésben való hatékony részvételre.
A parancsnokságunk feladatai ellátása során kiemelten kezelte a polgári védelmi szakterület
tervezéssel, felkészüléssel kapcsolatos feladatait. Ezáltal hatékonyabbá vált a katasztrófák
elleni védekezés, valamint a beavatkozó egységek reagáló képessége a valós alkalmazások
esetén.
II. Tűzoltás, műszaki mentés
Vonulási adatok
2018. évben a Szarvasi HTP működési területén 110 tűzeset (ebből 27 eset téves jelzés), 103
műszaki mentés történt.
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A tűzesetek száma az előző évihez képest hasonlóságot mutat, enyhe mintegy 3 %-os
emelkedést lehet látni, a műszaki mentések területén viszont enyhe, 5%-os csökkenés
tapasztalható. Jelentős viszont a téves jelzések számának csökkenése-31%.
A legtöbb tűzeset szabad területen keletkezett, jellemzően avar, száraz aljnövényzet égett (28
eset). Ezt követik az otthon jellegű létesítményekben keletkezett tűzesetek (21 esetben).
Kéménytűz 3 esetben történt. Ipari létesítményhez köthető tűzesethez 4 esetben vonultak a
tűzoltók. Gépjárműben, munkagépben összesen 8 esetben keletkezett tűzeset.
Kiérkezés előtt felszámolt tűzeset 10 esetben, utólagos tűzeset 3 esetben történt.
Szándékosan megtévesztő jelzés 1 esetben történt.
Kiemelt esemény:
-

2018. április 01-én Szarvason, az Ady Endre utca 32. szám alatti többfunkciós
telephelyen egy toll tárolására használt raktárépület teljes terjedelmében égett.
Riasztási fokozat IV. kiemelt

A műszaki mentések száma majdnem elérte a tűzesetek számát. 2018-ban jelentős viharok
nem érték el térségünket, ezért az előző évekhez képest jóval kisebb számú viharkár
keletkezett (8 eset). A műszaki mentési események egyharmadát a közúti balesetek képezték,
összesen 37 esetben. Az otthon jellegű létesítményekben 27 alkalommal kellett beavatkozni.
Szén-monoxid mérgezés esethez 7 esetben vonultak a tűzoltók. Gázszivárgás, gázömlés 6
esetben történt. Ezen kívül állatmentés, darázs eltávolítás, betegek mozgatása, lakásba való
bejutás rendőrség, mentők kérésére, elakadt jármű kimentése, vízeltávolítás eseményeknél is
közreműködtünk. Kiérkezés előtt felszámolt műszaki mentési esemény 10 esetben történt.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területe:
-

Szarvas Város
Gyomaendrőd Város
Csabacsűd Község
Békésszentandrás Nagyközség
Örménykút Község
Kardos Község
Kondoros Város
Hunya Község

településekre terjedt ki. Változás nem történt az előző évhez képest.
Gyomaendrőd város tűzvédelme
Gyomaendrőd közigazgatási területén 2018. évben 26 esetben volt riasztás tűzesethez.
2 esetben kiérkezés előtt felszámolásra került, 24 esetben beavatkozásra is szükség volt.
9 esetben téves jelzés történt.
Gyomaendrődön jelentős tűzeset nem történt 2018-ban. 14 esetben szabadtéri tűzeset, 2
esetben gépjármű tűzeset, 4 esetben lakóépület tűz, 1 esetben kukatűz, 5 esetben egyéb tűzeset
történt. Téves jelzés 9 esetben volt.
A tűzesetek száma az előző évihez képest mintegy 19 %-al csökkent és a korábbi évek
esetszámaihoz közelít.
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56 esetben történt műszaki mentési esemény: 50 esetben beavatkozásra volt szükség, 6
esetben kiérkezés előtt felszámolásra került. Jól látható, hogy a műszaki mentések
száma kétszeresével meghaladja a tűzestek számát, ami évek óta tartó folyamat. 2018ban pontosan annyi műszaki mentési esemény történt Gyomaendrődön mint az előző
évben. Jól látható, hogy tartósan magas számban fordulnak elő műszaki mentések évről
évre.
A műszaki mentések 30%-a közúti balesethez (17 eset) köthető, amelyek során 16 személy
sérült meg. 19 esetben volt szükség viharkár utáni beavatkozásra, amely 34 %-át jelentette a
műszaki mentéseknek. 1 esetben szén-monoxid mérgezéshez kellett vonulni, amelyek
következtében 4 fő sérült. 2 esetben a mentők kérésére kellett lakóház ajtaját kinyitni, illetve
beteg személyek mozgatását elvégezni. Ezen kívül vízkárok felszámolásában 7 esetben,
gázszivárgás elhárításában 2 esetben, egyéb esetben pedig 8-ször kellet közreműködni.
A műszaki mentések esetszáma semmit sem változott az előző évhez viszonyítva.
A tűzesetek számának alakulása Gyomaendrődön
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Összefoglalva elmondható, hogy Gyomaendrődön a 2018-as összes eseményszám minden
tekintetben csökkenést mutat az előző évihez viszonyítva. A tűzesetek száma csökkent, a
műszaki mentési beavatkozások száma nem változott.
A tűzesetek számának 19 %-os csökkenésében nagy szerepet játszott az a körülmény hogy az
időjárás nem kedvezett a szabadtéri tüzek kialakulásának, valamint hatékony volt a
tűzvédelmi hatósági megelőző tevékenység.
A műszaki mentések száma meghaladta a tűzesetek számát Gyomaendrőd közigazgatási
területén, amely már évek óta tartó tendencia.
A műszaki mentési események között szerepeltek közúti balesetek és viharkárok a
legnagyobb számban. Ezen kívül vízkárok, gázszivárgás, szén-monoxid mérgezés, épületbe
való behatolás orvos illetve rendőrség kérésére és egyéb események fordultak elő kisebb
számban.
A száraz időszakban megnövekvő szabadtéri tüzek megelőzése érdekében tájékoztatásra
kerültek az önkormányzatok az égetés tűzvédelmi szabályairól, majd az aratási munkákat
megelőzően újabb felhívás lett közzétéve a falugazdák és jegyzők számára.
Ezen túlmenően Gyomaendrődön jól működő önkormányzati rendelet szabályozza a növényi
hulladékok belterületi égetését.
III. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések
A veszélyes áruk közúti és vasúti szállításának ellenőrzését közvetlenül a Szeghalmi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség iparbiztonsági felügyelője irányítja. Az ellenőrzések
jellemzően Szarvas, Gyomaendrőd, Kondoros térségére irányultak; a feladatok ADR közúti
ellenőrzés, ADR telephelyi ellenőrzés, és üzemazonosítás területén valósultak meg.
A Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztályának irányítása mellett a
hivatásos tűzoltóparancsnokságok fokozottabban bevonásra kerültek a hatósági feladatok
ellátásába. A parancsnok-helyettes és a katasztrófavédelmi megbízott konkrét hatósági
(rész)feladatokat végeztek:
- tűzeseteket követő hatósági bizonyítvány előkészítése
- hatósági ellenőrzéseken való részvétel (gépszemlék, szálláshelyek ellenőrzése)
- szabadtéri tüzek területeinek ellenőrzése
- kéményes eljárásokban történő részvétel
- csapadékvíz elvezető rendszerek ellenőrzése
- gázvezeték átvágások
- SKET valóságtartalom ellenőrzés
- rendezvények engedélyezési eljárása
- ADR közúti és telephelyi ellenőrzések
IV. Az állomány képzése, képzettsége
Minden tűzoltó számára kiemelt feladat a tűzoltói ismeretek szinten tartása és fejlesztése. A
kiképzést az éves ciklikus tervben meghatározott tematika szerint hajtottuk végre. A félévi és
év végi vizsgákat teljesítettük, tűzoltóink az országos átlag fölötti eredményt értek el.
A szarvasi katasztrófavédelmi megbízott 2018. június hónapban megszerezte a beosztáshoz
szükséges előírt állami és szakmai felsőfokú képesítést a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Katasztrófavédelmi Intézet, Katasztrófavédelmi Szak, Katasztrófavédelmi műveleti
szakirányán. Első tiszti kinevezésére 2018.11.01-i hatállyal került sor.
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2018. május hónapban két fő megszerezte a jogosultságot a szarvasi laktanyában lévő
légzőpalack töltő kompresszor kezelésére.
V. Tűzvédelem, tűzmegelőzés
A megelőzés szempontjából talán a legfontosabb a lakossági tájékoztatás, melyre az alábbi
témákban került sor 2018 évben:
1. Szóbeli és írásos tájékoztatás a mezőgazdasági vállalkozók, őstermelők, gazdálkodó
társaságok részére.
2. Írásos tájékoztató anyag megküldése a szabadtéri tűzesetekkel kapcsolatban a lakosság
részére a települések jegyzőin keresztül, illetve a falu gazdászok és a vízügyi igazgatóság
részére
3. Lakossági fórumok tartása, tájékoztató anyagok készítése részére a téli időszak
tűzveszélyeiről, a CO mérgezésről, valamint a vonatkozó tűzvédelmi előírások
betartásáról.
4. Tájékoztató a CO mérgezésről, az égéstermék elvezetők tisztításáról, a tüzelő- fűtő
berendezések üzemeltetéséről, a karácsonyi ünnepkör tűzveszélyeiről.
5. Az aratás tűzvédelmi előírásáról, tűzgyújtásról, tarlóégetésről és veszélyes áru közúti,
illetve mezőgazdasági vontató, lassújárművel történő szállításról szóló lakossági
fórumokon való közreműködés.
6. Valamennyi témával kapcsolatban helyi médiákon (újság, képújság, televíziós adás, rádió)
keresztül a lakosság tájékoztatása.
A tűzoltóparancsnokság készenléti szolgálatot ellátó állománya a létesítményekbe tervezett
gyakorlatok alkalmával minden esetben vizsgálták az adott létesítmény tűzvédelmi
dokumentumait, illetve tűzvédelmi előírások érvényesülését. Hiányosság esetén a helyszínen
felhívták a létesítmény vezetőjének figyelmét annak megszüntetésére.
A készenléti szolgálatot ellátó állomány ezen kívül számos tűzcsap és oltóvíz forrás
működőképességét valamint tűzvédelmi előírásoknak való megfelelőségét ellenőrizte.
A katasztrófavédelmi megbízott és a parancsnok-helyettes részt vett több esetben a szabadtéri
tűzesetek kockázatos helyszíneinek ellenőrzésében.
A tűzoltóparancsnok és a katasztrófavédelmi megbízottak előadásokat tartottak a lakosság
részére a „Ne gyújtsa, gyűjtse!” elnevezésű kampány során.
A tűzoltóparancsnok több lakossági rendezvényen előadást tartott az Országos Tűzmegelőzési
Bizottság, a Békés Megyei Tűzmegelőzési Bizottság országos kampányának keretében a
szabadtéri tüzelés veszélyeiről, a szén-monoxid mérgezések megelőzési lehetőségeiről, a
háztartásokban bekövetkezhető tűzesetek megelőzéséről valamint a füstérzékelő
használatának fontosságáról. Ezen témákkal kapcsolatban az OTB által rendelkezésre
bocsájtott plakátok, ismeretterjesztő anyagok szétosztása is megtörtént.
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VI. Együttműködés a működési területen lévő önkéntes tűzoltó egyesületekkel, azok
értékelése
Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesületével új együttműködési megállapodást kötött a
Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. október hónapban, valamint az új
kategóriába sorolás erdményeképpen az egyesület III. kategóriába tartozik. Az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiírt pályázaton 2014-2018. évek között összesen
1,25 millió Ft,- értékben nyertek el szakfelszereléseket, üzemanyag hozzájárulást illetve
épület felújítás támogatást.
2018 évben 250 ezer Ft,- értékben nyert az egyesület szakfelszereléseket.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a pályázati munkát szakmai minden esetben
szempontból segítette.
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Kondoros IV. kategóriába sorolt egyesületként működött,
azonban 2018. október hónapban a 7/2018. (VIII.23.) BM OKF utasítás szerint új kategória
besorolás történt valamint új együttműködési megállapodás is aláírásra került. Az egyesület
III. kategóriába lett besorolva.
Az egyesület részt vett a 2012 óta folyamatosan részt vesz az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság által kiírt pályázaton. A pályázatok során szakfelszerelésekre és kiképzésen
való részvételre nyújtottak be igényt. A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a pályázati
munkát szakmai minden esetben szempontból segítette. A pályázatokon 2012-2018. években
összesen mintegy 2 millió Ft,- értékű szakfelszerelést és szakképzési lehetőséget és
üzemanyag támogatást nyert el az egyesület.
2018. évben 250 ezer Ft,- értékben nyert az egyesület szakfelszereléseket.
VII. Az Önkormányzati Tűzoltóságnál végzett felügyeleti tevékenység
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi
Önkormányzati Tűzoltóság felett szakmai irányítást és felügyeleti ellenőrzést gyakorol.
A 2018. évben az önkormányzati tűzoltóság 26 db tűzesethez, 56 db műszaki mentéshez,
illetve 9 db téves jelzéshez vonult. Az éves vonulások száma 91.
- Önálló beavatkozás tűzesetnél:
21 db
- Önálló beavatkozás műszaki mentéseknél: 52 db
A beavatkozó állomány mindegyike rendelkezik a számára előírt képesítéssel. Az
önkormányzati tűzoltóság tűzoltó-szakmai feladatait főfoglalkozású és önkéntes
jogviszonyban álló önkormányzati tűzoltókkal látja el: 11 főállású és 7 önkéntes.
A gépjármű-és technikai eszközállomány jó állapotú. Az önkormányzati tűzoltóság 1 db
MERCEDES 1222 típusú és 1 db MERCEDES 1019 típusú gépjárműfecskendőt tart
készenlétben.
Az önkormányzati tűzoltóságok 2018. évi eszközfejlesztési támogatására kiírt 35000/646511/2018. számú pályázat keretében 1 db WEBER-RESCUE küszöbtámasz, és 1 db WEBERRESCUE RZT 2-1170 teleszkópos feszítőhenger került beszerzésre, melyből 4 millió Ft,pályázati támogatás volt. Az elnyert eszközök segítségével hatékonyabban hajthatják végre a
műszaki mentéseket az önkormányzati tűzoltók, hozzájárulva ezzel a település illetve az egész
működési terület biztonságához.
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A védőeszközök, felszerelések időszakos felülvizsgálata el van végezve. A személyi állomány
szakmai felkészültsége jó. A kiképzés az éves kiképzési terv szerint történt. 2018. évben a
Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 4 alkalommal győződött meg az önkormányzati
tűzoltóság felkészültségi szintjéről célellenőrzések formájában. 5 alkalommal a Szeghalmi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség végzett ellenőrzéseket. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság 6 alkalommal tartott ellenőrzést az önkormányzati tűzoltóságon.
Az ellenőrzések során azonnali intézkedésre okot adó hiányosság egy esetben sem merült fel.
Amennyiben a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság az önkormányzati tűzoltóság
elsődleges műveleti körzetén található településen tartott gyakorlatot, minden esetben bevonta
az önkormányzati tűzoltóság állományát.
VIII. A polgári védelmi feladatok ellátása
A Szarvasi HTP 11 település vonatkozásában lát el polgári védelmi feladatokat. A települések
veszélyeztetettségének felmérését 2018. augusztus - szeptember hónapban a települések
bevonásával felülvizsgáltra került. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a
települési javaslatok beérkezését követően azokat a társszervek területileg illetékes szervezeti
egységeinek bevonásával felülvizsgálta
A Szarvasi Járási Helyi Védelmi Bizottság illetékességi területén lévő települések
vonatkozásában Kondoros belvízi veszélyeztetettségének csökkenését követően a település
katasztrófavédelmi besorolása továbbra is II. katasztrófavédelmi osztály.
Fontosabb feladatok:
-

Lakosságfelkészítési
feladatként
jelentkezett
visszatérő
jelleggel
a
közfoglalkoztatottak katasztrófavédelmi felkészítése, melynek keretében 2018. év
folyamán 85 főt készítettünk fel. A felkészítéseket kizárólag gyakorlati formában
hajtottuk végre.

-

A 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján minden évben végrehajtjuk a települési
és járási szintű veszély-elhárítási tervek pontosítását.

-

Szeptember hónapban megtörtént a települések katasztrófavédelmi besorolásának
felülvizsgálata.

-

A téli rendkívüli időjárási viszonyok katasztrófavédelmi feladatainak kezelésére való
felkészülés érdekében a lakosság, illetve a közúton közlekedők ideiglenes
elhelyezésére alkalmas melegedő helyek adatainak pontosítására került sor.

-

A szarvasi és a gyomaendrődi járás területén lévő 11 település polgári védelmi
szervezeteinek egészségügyi, műszaki és infokommunikációs egységeibe beosztott
állampolgárok (415 fő) szakkiképzését hajtotta végre a tűzoltóparancsnokság
állománya 2018. október és november hónapban. A felkészítést követően
végrehajtottuk a települések logisztikai egységeibe beosztott személyek riasztási
gyakorlatát.

-

A 2015. és 2018. között a BM OKF által kiírt mentőcsoport pályázat keretében a két
mentőcsoport közel 2,3 MFt értékben jutott eszközökhöz és védőruházathoz. 2018.
évben a Körös-Kondor Mentőcsoport 150.000,- Ft Vidra Mentőcsoport 125.000 Ft,értékben jutott eszközökhöz, felszerelésekhez pályázat útján.
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2018. évben a polgári védelmi szakterület végrehajtotta a települések csapadékvíz
elvezető rendszerének tavaszi és őszi felülvizsgálatait, valamint az vizek kártétele
elleni védelemre hatósági határozattal kijelölt gazdálkodó szervezetek technikai
eszközeinek ellenőrzését, valamint végrehajtásra került a kamionmentésre kijelölt
technikai eszközök ellenőrzése.
-

A Vidra Mentőcsoport kutatási komponense 2018. év folyamán egy alkalommal
kapcsolódott be eltűnt személy utáni kutatási feladat végrehajtásába 8 fő bevonásával,
míg a Körös Kondor Mentőcsoportnak éles alkalmazása nem volt.

-

Gyomaendrődön 2018. 04.25-én végrehajtásra került a közfoglalkoztatottak
árvízvédelmi feladatokra történő felkészítése 70 fő vonatkozásában.

-

Gyomaendrőd város települési polgári védelmi szervezetének műszaki-kárfelszámoló,
egészségügyi egységei részére 2018. 11. 08-án felkészítés történt összesen 168 fő
vonatkozásában. A felkészítést megelőzően lakossági fórum került megtartásra a „Ne
gyújtsa, gyűjtse !” országos megelőző kampány részeként.

-

Gyomaendrődön a 9 db közintézmény került kijelölésre befogadó helyként, amely
helyeken 3373 személy részére lehet átalakítással ideiglenes elhelyezést biztosítani
fekhelyekkel.

Helyi Védelmi Bizottság
A Szarvasi Helyi Védelmi Bizottság elnök-helyettesének a Szarvasi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság parancsnokát jelölte ki a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Igazgatója.
2018. április 16-án és október 09-én soros ülés került megtartásra, amelyen az aktuális
feladatok kerültek feldolgozásra. 2018. április és október hónapokban három hét időtartamban
a HVB-k honvédelmi elnök-helyettesei szolgálati feladat végrehajtása érdekében a HVB-k
illetékességi területén tartózkodtak.
IX. Gyakorlatok
A gyakorlatok végrehajtása kapcsán elsődleges célkitűzésünk az alapvetően fontos
beavatkozási mozzanatok begyakorlása és a helyismeretszerzés. Éves gyakorlattervünk
összeállítása során a tűzoltás-taktikai szempontból hangsúlyosabb intézményekre
fókuszáltunk. A helyszínek évenkénti változtatásával működési területünk alapos
megismerését érjük el. A helyismereti és szituációs begyakorló gyakorlatok végrehajtása
minden esetben parancsnoki és/vagy parancsnok-helyettesi részvétellel történt.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a működési területén 74 alkalommal tartott
gyakorlatot különböző létesítményekben: helyismereti gyakorlatok, szituációs begyakorló
gyakorlatok, ellenőrző gyakorlatok.
2018. évben gyakorlatok alábbi helyszíneken kerültek megtartásra Gyomaendrődön:
-

Gyomaendrőd, Hősök út 39. (Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium)
Gyomaendrőd, Szabadság tér 2 (Turul cipő)
Gyomaendrőd, Lévai utca 21 (Híd-Knap Faipari Kft
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-

Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 7 (Százszorszép Óvoda)
Gyomaendrőd, Jókai utca 6 (Körös Látogató Központ)
Gyomaendrőd, Népliget utca 2 (Rózsahegyi Kálmán Állt. Iskola)
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. (Gyomaendrődi Járási Hivatal)
Gyomaendrőd, Ipari Park - 3141/47 (Skylotec Hungary Kft)
Gyomaendrőd, Hősök út 39. (Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium)-

Ezen kívül a továbbképzési rendszer keretében roncsvágási, favágási, jégről mentési,
gépjármű vezetési, szivattyúkezelési gyakorlatok kerültek végrehajtásra.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területén 3 súlyos káresemény
elhárítási terv (SKET) készítésére kötelezett üzem található: a Gallicoop Zrt., a Pioneer HiBred Zrt. és az Aufwind Scmack Első Biogáz Szolgáltató Kft. Biogáz üzem. Ezekben az
üzemekben az SKET gyakoroltatásra került - Gallicoop Zrt. 2018. szeptember 29-én, az
Aufwind Scmack Első Biogáz Szolgáltató Kft. 2018. február 08-án, a Pioneer Zrt-nél március
26-án.
2018. év során a mentőcsoportok részére 2-2 gyakorlat került szervezésre illetve végrehajtásra
(műszaki egység, egészségügyi egység, kutyás egység).A felkészítés és a gyakorlat célja az
volt, hogy a leggyakrabban elrendelt alkalmazások az eltűnt személyek utáni kutatáshoz a
társszervtől a Rendőrségtől a mentőcsoportok tagjai a szükséges tájékoztatást megkapják,
valamint, hogy a BM OKF eddigi pályázatain elnyert technikai eszközök használatát a
mentőcsoport tagok éles körülményekkel megegyező körülmények között gyakorolni tudják.
2018. szeptember 15-én a Békés megye minősített mentőszervezeteinek részére szervezett
összevont riasztási, törzsvezetési és terepgyakorlatán a Körös Kondor Mentőcsoport 8 fővel, a
Vidra Mentőcsoport 8 fővel vett részt.
2018. év folyamán 2 országos törzsvezetési gyakorlat került végrehajtásra március és
november hónapokban, melyeken a Helyi Védelmi Bizottság (HVB) katasztrófavédelmi
operatív törzs (katasztrófavédelmi munkacsoport) állománya vett részt.
X. Társszervekkel való együttműködés tapasztalatai, értékelése
A legtöbb beavatkozásnál együtt dolgozunk a társszervekkel, a Rendőrséggel, az Országos
Mentőszolgálattal, akikkel jó kapcsolatban van a Szarvasi HTP. Sokszor hívnak minket
segítségül olyan esetekben is, ahol kimondottan a tűzoltók technikai felszerelésére van
szükség. Például, ha egy idős, vagy beteg ember nem nyit ajtót, s bejutáshoz kell
kéziszerszám vagy létra.
A káresetek alkalmával a rendőrséggel szinte állandó a kapcsolat. Tűzeseteknél legtöbbször a
terület lezárási feladatokban nyújtanak segítséget, míg a balesetek során a tűzoltók segítenek
sok esetben a forgalomirányítási feladatokban, vagy például a helyszín területének
megvilágításában.
A fentieken túlmenően rendezvények biztosítási feladatainál is gyakran együttműködünk a
társszervekkel.
XI. HTP működésének tárgyi feltételei
A járművek, szakfelszerelések, védőeszközök, légzőkészülékek és a kommunikációs
eszközök soros karbantartása és műszaki vizsgáztatása a vonatkozó rendelkezések alapján
készített éves ütemterv szerint megtörtént.
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2018-ban 1 db MERCEDES TLF 2000 típusú, és 1 db MERCEDES ATEGO 4000 típusú és 1
db RÁBA R16 AQUADUX-X típusú gépjárműfecskendővel látta el alapvető feladatait a
Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság.
A tűzoltásvezetői és az egyéb ügyintézési feladatokat egy FORD RANGER típusú terepjáró
gépjárművel láttuk el.
A tűzoltóparancsnokság rendelkezik egy gumitestű motorcsónakkal, melyet álló és
folyóvizeken tudunk alkalmazni. 2018. december hónapban egy új HONDA típusú
csónakmotor került beszerzésre.
2018. december 20-án a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon ünnepélyes
keretek között átvételre került 1 db RENAULT AQUAREX S10 típusú vízszállító gépjármű,
melynek rendszerbe állítása 2019. március 01-én megtörtént.
A gépjármű és technikai eszköz állomány állapota jó, jelentős meghibásodás nem történt.
Fontos feladat volt a Szarvasi HTP vonatkozásában az új tűzoltólaktanya beruházás
befejezését követő
‐ az 1 éves garanciális bejáráson való részvétel
‐ a laktanyában található technikai berendezések működésének folyamatos figyelemmel
kísérése
XII. Kapcsolattartás a lakossággal, önkéntes tűzoltó egyesületekkel
A lakossággal való kapcsolattartás módjai változatosak:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Lakossági fórumok keretében (különböző aktuális témákban).
Helyi, térségi televíziós, rádiós adások keretében.
Települési rendezvényeken való bemutatók alkalmával.
Katasztrófavédelem bemutatása a laktanyában, látogatások, bemutatók formájában.
Oktatási intézményekben való megjelenés (például Szakmák Éjszakája, Kutatók
Éjszakája).
Közösségi szolgálat teljesítésén keresztül.
Ifjúságnevelési tevékenységen keresztül.

Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot az illetékességi területen működő középfokú oktatási
intézményekkel a Közösségi Szolgálat teljesítésének lehetőségével kapcsolatban.
A Szarvasi HTP vonatkozásában a parancsnok-helyettes került kijelölésre, mint koordináló
személy.
Közösségi szolgálatot 18 diák teljesített parancsnokságunkon 2018. évben.
A felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági versenyen az általános iskolás csapatunk
bejutott az országos döntőbe, ahol a békésszentandrási Hunyadi János Katolikus Általános
Iskola csapata 2018. évben II. helyezést ért el az országos döntőn. A kirendeltségi forduló
Gyomaendrődön került megrendezésre, immár sokadik alkalommal.
Nagy sikere volt az évek óta megtartásra kerülő katasztrófavédelmi gyermeknap programnak,
mely során nagy számban látogatták meg az érdeklődők a tűzoltóságot. Ezen kívül is
lehetőséget nyújtottunk minden érdeklődőnek a laktanya látogatására.
A gyermeknapot 110 gyermek látogatta meg.
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2018. június 23-27. között a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség katasztrófavédelmi
ifjúsági tábort szervezett Szarvason melyen 25 fő gyermek vett részt.
A Szarvasi HTP rendszeresen részt vett a települési rendezvényeken tűzvédelmi bemutatók
formájában.
Az új RÁBA gépjárműfecskendő Szarvas városi rendezvényein történő bemutatása megtrtént.
Az önkéntes tűzoltó egyesületekkel jó kapcsolatot tart fenn a Szarvasi HTP, a pályázataikat
minden esetben támogatja, segíti. Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület tagságából
kerülnek ki az Önkormányzati Tűzoltóság aktív tagjai.
A Kondorosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tisztújítása, újraszerveződése jelenleg folyamatban
van. A tűzoltóparancsnokság szakmai szempontból minden segítséget megad az egyesület
részére.
XIII. A következő év feladatai
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság személyi állománya eddigi tevékenységét a
jogszabályi keretek között, a szervezeti változással járó új feladatokhoz alkalmazkodva,
hivatástudatát szem előtt tartva hajtotta végre.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a 2019. év vonatkozásában az alábbi
célokat tűzte ki:









szabadtéri tűzesetek számának visszaszorítása, ezzel kapcsolatos lakossági
tájékoztatás további erősítése, a szabadtéri égetésekkel kapcsolatos szabályok
lakossággal történő megismertetése – helyi médiák bevonása a tájékoztatásba.
a
szén-monoxid
mérgezések
megelőzése
érdekében
intenzív
lakosságtájékoztatás folytatása
az önkéntes mentőszervezetek bevonásának erősítése a kárfelszámolásban
az önkéntes tűzoltó egyesületek erősítése – szakmai és pályázati úton
pályázati lehetőségek kiaknázása a járási és települési mentőcsoportok
valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek vonatkozásában
a lakossággal való kapcsolattartás további fokozása: tűzvédelmi bemutatók,
előadások, nyílt napok szervezése, települési rendezvényeken való
megjelenések
ifjúságnevelés további erősítése: nyílt napok tartása, katasztrófavédelmi
ifjúsági versenyre történő felkészítés, közösségi szolgálatot teljesítők körének
növelése, oktatási intézményekben bemutatók tartása
idős korúak megszólítása a lakásokban keletkezhető tűzesetek, CO mérgezéses
esetek megelőzése érdekében

X. Összegzés________________________________________________________________
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységét a hivatástudat őrzése, a
szakmai odafigyelés és a kiegyensúlyozott teljesítés jellemezte. A 2018. évre kitűzött fő
célokat mind teljesítette.
A tűzoltók folyamatos képzése, a gépjárműpark folyamatos fejlesztése, az ingatlanfejlesztések
mind garanciát jelentenek a működési területen élő mintegy 42 ezer állampolgár
biztonságának fokozásához.
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A Szarvasi HTP a tervezett feladatait maradéktalanul végrehajtotta, magas színvonalon teljesítette
a jogszabályokban előírt kötelezettségeit. Hatékony együttműködést alakítottunk ki a
társszervekkel, önkormányzatokkal az önkéntes és karitatív szervezetekkel.

.

8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2019. május 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati
Tűzoltóság 2018. évi tevékenységéről
Omiliák Csaba tűzoltó parancsnok
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2019. évi munkaprogramjában a május havi ülésére tervezett napirendek
között szerepel az Önkormányzati Tűzoltóság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló megvitatása.
Az önkormányzat nevében Polgármester úr felkérte Omiliák Csaba tűzoltó parancsnokot a beszámoló elkészítésére
és Képviselő-testület elé történő beterjesztésre.
A felkérésnek Parancsnok úr eleget tett, és a kért határidőre benyújtotta a beszámolót, melynek megvitatását és
elfogadását kéri a Képviselő-testülettől.
A szakmai beszámoló és a pénzügyi összefoglaló az előterjesztés mellékletét képezi.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása "
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 Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi
Önkormányzati Tűzoltóság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Telefon/Fax: 06 66 386 130

A HUNYAI, CSÁRDASZÁLLÁSI, GYOMAENDRŐDI
ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG
2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

Gyomaendrőd, 2019.
Omiliák Csaba
Tűzoltó parancsnok

Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Telefon/Fax: 06 66 386 130

I.

A tűzoltóság adott évre vonatkozó kiemelt céljainak végrehajtása

1.

A Tűzoltóság alaptevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokban
rögzített feladatok magas szakmai színvonalú és maradéktalan végrehajtása.

2.

A Tűzoltóság készenléti szolgálati feladatainak biztosítása szolgálatszervezéssel, a
továbbképzéssel, a különböző tervek és jelentések naprakész biztosításával, a
szerek felszerelések üzembiztos állapotával.

3.

Az éves gazdálkodás értékelése a parancsnok és parancsnok-helyettesek
jelenlétében.

4.

A gyakorlattervben, szereplő időpontokban a gyakorlatok megtartása.

5.

Takarékos gazdálkodással biztosítani az intézmény zavartalan működését, a
rendszeresített technikai eszközök, felszerelések üzemképes állapotát.

6.

A felvilágosító munkát az önkéntes jogkövetésre és a tulajdonosi szemlélet
kialakulására irányítani.

7.

A személyi állomány járandóságainak
megbecsülésük szem előtt tartása.

8.

A KAP Online, Pajzs rendszer újításainak megismerése.

9.

Parancsnok, parancsnok-helyetteseknek a heti és napi feladatok megbeszélése.

10.

Alkalomszerű állománygyűlés megtartása.

II.

biztosítása,

anyagi-

és

erkölcsi

A Tűzoltóság vezetése, irányítása, fő feladatai

1. Parancsnok részvétele a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő Testület
ülésein.
Parancsnok, részvétele a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség havi vezetői
értekezletein illetve Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság heti vezetői
értekezletein.
A tűzoltóságunk hatékonyan együttműködik az elsődleges műveleti körzetén lévő
önkormányzatokkal, civil szervezetekkel.
A Tűzoltóság társadalmi kapcsolatainak erősítése.

Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Telefon/Fax: 06 66 386 130

2. A tűzoltóság köztestületi formában működik, 11 főállású, valamint 7 fő önkéntes
vonulós létszámmal rendelkezik. A tűzoltó állomány részére az éves elméleti és
gyakorlati képzések megtartásra kerültek, melyek az oktatási naplóban lettek rögzítve.
Az éves oktatási tematika alapját a hatályban lévő jogszabályok, intézkedések
alkotják. A gyakorlati képzéseken nagy hangsúlyt fektetünk a tűzoltó taktikai
ismeretek elsajátítására. A gyakorlati képzéseket követően azonnal megtörténik az
értékelés.
2018. szeptember hónapban a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal
közösen elindítottunk Tűzoltóságunkon regionális formában Önkormányzati és
Létesítményi tűzoltó képzést.
3. A helyi újságokban és a tűzoltóság honlapján folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot
a tűzoltóság munkájáról, és a lakosságot érintő tűzvédelmi szabályokról (pl. tűgyújtási
tilalom).
4. A munkavédelmi feladatokat egy külsős munkavédelmi szakember segítségével látjuk
el. A munkavédelmi szakember bevonásával kerültek megtartásra a munkavédelmi
oktatások. A munkavédelmi szemlék és ellenőrzések dokumentált módon
megtalálhatók.

III.

Szakmai munka végzésének fontosabb feladatai

1. A 2018. évben a Tűzoltóság 56 db műszaki mentéshez, 26 db tűzesethez illetve 9 db

téves jelzéshez vonult. Az éves vonulások száma 91db.
Beavatkozások: - Önálló beavatkozás tűzesetnél: 21db
- Önállóan beavatkozott műszaki mentés: 52db
- Téves jelzés: 9db
- Hivatásos tűzoltósággal együtt 9 db káresetet számoltunk fel.
2. A napi szolgálatot 2 fő, ebből híradó ügyeletet folyamatosan egy fő látja el 24 órás

szolgálatváltásban. A híradó ügyeletes TÜRR rendszer segítségével riasztja a
gépjárműfecskendőre beosztott állományt.

3. A 2018. évben a tűzoltóságunk 2 db parancsnoki ellenőrző gyakorlaton és 4 db
begyakorló gyakorlaton, 8db helyismereti gyakorlaton vett részt az állomány. A
tűzoltóságunk részt vett az elsődleges műveleti körzetén megtartott hívatásos
tűzoltóság helyismereti, begyakorló, parancsnoki ellenőrző gyakorlatain, ezzel is
gyakorolva, erősítve a közös beavatkozások biztonságát és sikerességét.

Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
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A gyakorlatok minden esetben sikeresen zárultak. A gyakorlatokon a személyi
állomány a kapott feladatokat végrehajtotta, a gyakorlat során felmerült taktikai
megoldások az értékeléskor ki lett elemezve. A gyakorlatokon a szerparancsnok,
beavatkozó állomány munkája minden esetben megfelelő volt.
4. A 2018-es évben 14db ellenőrzés történt a tűzoltóságunkon.
Ellenőrzések megoszlása:- Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 6 db
- Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség: 5 db
- Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság: 3db
- Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Ellenőrzési Szolgálat Mobil Ellenőrzési Osztály: 0db
Az ellenőrzések során azonnali intézkedésre okot adó hiányosság nem merült fel.

IV. Műszaki szakterület feladatainak végrehajtása
1. A tűzoltóság folyamatosan 2db középkategóriájú Mercedes gépjárműfecskendőt tart
készenlétben (MB1222, MB1019). A gépjárműfecskendő málházatta megfelel a
jogszabályi előírásoknak.
A meglévő technikai eszközök az előírásoknak megfelelően felülvizsgálatra kerültek.
A BMOKF által meghirdetett eszközpályázaton 4.000.000.-Ft értékben nyert
Tűzoltóságunk eszközöket.
Pályázaton elnyert eszközök: Weber feszítőhenger, küszöbtámasz, MSA hőkamera,
MSA szénmonoxid érzékelő.
A tűzoltó laktanyát az Önkormányzati Tűzoltóság közösen használja a tűzoltó
egyesülettel, melyet folyamatosan korszerűsít.
A tűzoltó laktanya közüzemi szolgáltatásai közül a villanyt és a vízellátást az
Önkormányzat finanszírozta, ezzel is támogatva a tűzoltóságunkat.
A laktanya ingatlan állapota kielégítő.
Technikai értelemben a tűzoltóságunk el van látva a szükséges technikai eszközökkel,
így fizikai akadály nincsen a feladat ellátásnak.
2. A laktanyában működik vezetékes internet szolgáltatás, vezetékes telefon szolgáltatás
(06-66/386-130). Az informatikai rendszer zavartalan működése érdekében egy
aggregátort állítottunk készenlétbe.
A zavartalan informatikai rendszer működése érdekében egy mobil internet is
készenlétben van állítva a híradó ügyeleten.

Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság
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V. Rendezvények
A 2018-es évben a tűzoltóság számos nem a tűzoltóság által rendezett rendezvényen
részt vett, a laktanyában több alkalommal tettek látogatást a helyi iskolák, óvodák
diákjai. A tűzoltóság részt vállal az iskolák diákjainak felkészítésében a
Katasztrófavédelem keretein belül megrendezésre kerülő versenyekre.
Tűzoltóságunk a működési területén megrendezésre került iskolai, óvodai, városi
rendezvényeken részt vett.

VI. Értékelés, célok
Az idei évre tervezett feladatokat és célokat szinte maradéktalanul sikerült
végrehajtanunk. Ennek ellenére folyamatosan szükség van fejlődésre és fejlesztésre,
aminek kidolgozása és végrehajtása folyamatosan zajlik, az aktualitások és változások
figyelembevételével.A tűzoltóság vezetői állománya és a beosztott főállású és
önkéntes állománya folyamatos képzésekkel, gyakorlatokkal kívánja biztosítani a
beavatkozás és a mindennapi tűzoltói tevékenység során a megfelelő szakmai
színvonal megtartását és emelését.
Az éves ellenőrzéseken az állomány fegyelmezettsége, hozzáállása megfelelő volt.

VII. 2018. évi gazdasági beszámoló az Önkormányzati Tűzoltóság
pénzfelhasználásáról
A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 2018. évi
működése során 41 750 936 Ft összegű bevételt realizált, melyből 28 574 562 Ft az
Önkormányzati Tűzoltóságokat megillető normatív állami támogatás, Gyomaendrőd
Város Önkormányzata 4 476 320 Ft összegű működési célú támogatást biztosított, BM
keresztül lehívott rendkívüli támogatás 4 549 680 Ft – garantált bérminimum változás
miatti bérnövekményre- és 4 000 000 Ft eszközfejlesztésre, egyéb bevétel 150 374 Ft.
2017 évről áthozott 1 154 760 Ft támogatás maradvány bér-és járulék költségre lett
2018. évben felhasználva.
A Köztestületnek az állami támogatás terhére a 2018. évi működése során 29 533 166
Ft kiadása merült fel, mely támogatásból a bérköltségre 20 038 801 Ft, a munkaadókat
terhelő járulékokra 2 960 000 Ft, beruházásra, felújításra 249 176 Ft-ot, a egyéb
működési kiadásra 6 285 189 Ft-ot fordított. Támogatás maradvány 0 Ft 2018. évben.
A Köztestület 2018. évben meg tudta tartani a 11 fő tűzoltó állományi létszámát,
végrehajtotta a kötelezően előírt béremelést, s a könyvelési feladatokat 1 fő megbízás
keretében látja el.
2018. évi állami normatív támogatás mellett a települési önkormányzat támogatása
hozzájárult a stabil és biztonságos működési feltételek kialakításához.

Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Telefon/Fax: 06 66 386 130
Az elszámolásban kimutatott 6 285 189 Ft összegű dologi kiadás a laktanya rezsi
költségét, a gépjárművek és kisgépek üzemanyag költségét, szakmai eszközök

biztonságtechnikai ellenőrzésének költségeit, a tűzoltók biztonságát szolgáló ruházat
vásárlását foglalja magába, valamint a gépjárművek javításával, és műszaki
vizsgáztatásával kapcsolatos kiadásokat.
A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság személyi
állománya eddigi tevékenységét a jogszabályi keretek között, hivatástudatát szem előtt
tartva hajtotta végre.
A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság alapvető
rendeltetése az elsődleges műveleti körzetében élő lakosságának élet- és
vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra elemek
biztonságos működésének védelme, amely kiemelkedően fontos közbiztonsági feladat.
A komplex védekezés elősegíti a veszélyhelyzetek megelőzését.

Gyomaendrőd, 2019-05-10

Tisztelettel:

Toldi Balázs
Elnök

Omiliák Csaba
Tűzoltó parancsnok

9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2019. május 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2018. évi beszámolója és a 2019. évi üzleti
terve
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
A Regionális Hulladékkezelő Kft. elkészítette a 2018. évi beszámolóját, valamint a 2019. évi üzleti tervét. A Társaság
Taggyűlése a 2019. április 16-i ülésén megtárgyalta a beszámolót, illetve az üzleti tervet és elfogadta azokat.
A Társaság a tulajdonos önkormányzatok képviselő-testületeink megküldte a Taggyűlés anyagát tájékoztatásra,
illetve tudomásul vételre.
A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2018. évi mérlege az alábbiak szerint alakult:
- eszköz-forrás oldal egyezően: 212.500 eFt
- adózott eredmény: 58 eFt.
A 2018. évi beszámoló és a 2019. évi üzleti terv az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"A 2018. évi beszámoló "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Regionális Hulladékkezelő Kft.
Taggyűlésének a 2018. évről szóló beszámoló elfogadásáról hozott döntését.
Az eszközök és források értéke egyezően 212.500 ezer Ft.
A Társaság 2018. évi adózott eredménye 58 ezer Ft.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"A 2019 évi üzleti terv"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Regionális Hulladékkezelő Kft.
Taggyűlésének a 2019. évi üzleti terv elfogadásáról hozott döntését.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2019. május 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének 2018. évi
tevékenységéről
Petényi Roland osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 554/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozatával döntött arról,
hogy a tulajdonában lévő Gyomaendrőd, Endrőd- Középső (Csókási) a Hantoskerti, a Fűzfás-zugi, a Rév-zugi, a
Torzsás-zugi, a Német zugi holtágat, valamint a Vajda tavat haszonbérbe adja a Körösvidéki Horgász Egyesületek
Szövetségének(továbbiakban: KHESZ).
A KHESZ a beszámolóját elkészítette, mely jelen előterjesztés mellékleteként megküldésre kerül a Tisztelt
Képviselő-testületnek.
A beszámoló részletesen tartalmazza a KHESZ által elvégzett tevékenységeket.
Beszámolnak a halgazdálkodási terv elkészítéséről, a horgászturisztika és a jegyértékelés tapasztalatairól is, a
kifogott és betelepített halak mennyiségéről is, illetve kitér a Fűzfás-zugi holtágon kialakításra kerülő országos
versenyek lebonyolítására alkalmas versenypálya kialakítását is, ahol az első országos verseny a MOHOSZ
Finomszerelékes Női Országos Bajnokság lesz, 2019. júliusának első hétvégéjén.
Bemutatásra kerülnek a különböző kialakított területi jegy típusok, illetve az Önkormányzat tulajdonában lévő
vízterületekre megváltott engedélyek bevételei is.
A Holtágakba betelepített halak értéke 2018 évben 26.821.355 Ft volt, mellyel biztosították, sőt túlteljesítették a
Haszonbérleti szerződésben foglalt telepítendő mennyiségeket.
Bemutatják a 2018 évben elvégzett halőrzési tevékenységüket, az elvégzett vízpótlási feladatok alakulását, illetve a
vízminőségvizsgálat eredményeket is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását követően hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének 2018. évi tevékenységéről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége által
benyújtott 2018-ra vonatkozó beszámolóját megismerte, azt elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége
5600 Békéscsaba, Bajza utca 11.
Tel.: 66/328-945 ; 30/4783783 ; fax: 66/323-512
Mail: info@khesz.hu, khesz@mail.globonet.hu ; web: khesz.hu

Iktatási szám: 153/2019.
Tárgy: Beszámoló gyomaendrődi önkormányzati tulajdonú holtágak üzemeltetéséről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Fejlesztési Osztály
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
fejlesztes@gyomaendrod.hu

Tisztelt Önkormányzat!
Hivatkozva Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonában lévő felsorolt nyilvántartott
halgazdálkodási vízterületekre szóló haszonbérleti szerződésünkre, a szerződés IV. szakasz 5. pontja
szerint, a Fejlesztési Osztály által adott minta alapján a mellékelt vázlatos beszámolóval adunk számot
a vízterületek üzemeltetéséről 2018. december 31-ig.
Békéscsaba, 2019. április 23.
Üdvözlettel:
Nemes Attila
ügyvezető igazgató

Melléklet: Beszámoló holtágak üzemeltetéséről
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BESZÁMOLÓ
a Csókás-zugi, Hantoskerti, Fűzfás-zugi, Rév-zugi,
Torzsás-zugi, Német-zugi holtág és a Vajda tó üzemeltetéséről

1. Haszonbérlő fontosabb adatai
Haszonbérlő neve:
Székhelye:
Adószáma:
Képviselő neve:

Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége
5600 Békéscsaba, Bajza utca 11.
19059181-1-04
Dr. Hunya Miklós elnök, Dr. Kutyej Lajos
alelnök, Nemes Attila ügyvezető igazgató
5600 Békéscsaba, Bajza utca 11.
66/328-945, 30/478-3783
info@khesz.hu; khesz@mail.globonet.hu
1. Csókás-zugi holtág
2. Hantoskerti holtág
3. Fűzfás-zugi holtág
4. Rév-zugi holtág
5. Torzsás-zugi holtág
6. Német-zugi holtág
7. Vajda tó

Levelezési cím:
Telefonszám:
E-mail cím:
Haszonbérelt vízterületek megnevezése:

Beszámolónk vázlatos formában, a teljesség igénye nélkül készült.
2. Az elvégzett tevékenység rövid bemutatása
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Szövetségünk között 2015. december 28-án kelt haszonbérleti
szerződés szerint 2016. január 1-től kezdtük meg a felsorolt hét nyilvántartott halgazdálkodási vízterület
horgászati hasznosítását. A haszonbérleti ciklus első hónapjában gondoskodtunk Szövetségünk, mint új
hasznosító halgazdálkodási hatóságnál történő nyilvántartásba vételéről. A pályázat és a szerződés
alapján megterveztük a halasítási alapelveket, majd a mennyiségre, halfajra, időszakokra lebontva a
2016. évi haltelepítési tervet. A halgazdálkodási hatóság felé vízterületenként kidolgoztuk a
halgazdálkodási terveket, melyek hiánypótlás nélkül elfogadásra kerültek. A 2016-ban megkezdett
halgazdálkodást a KHESZ 2018-ben is változatlan feltételekkel folytatta. A területi jegyek 2016-hoz
képest változatlan formában a következők szerint kerültek kiadásra:
Területi jegy típusok:
-

Összevont éves (teljes jogú / ifjúsági / kedvezményes egybotos.) – érvényes a KHESZ és az
Önkormányzat által kötött haszonbérleti szerződésben foglalt 67 hektár vízterület mellett a
KHESZ kezelésben lévő, több mint 2000 hektár horgászvízre (kivétel a Közép-békésicsatornákat és a Poklás-csatornát.)
Ára: teljes jogú: 30.000 Ft / ifjúsági: 8.000 Ft / kedvezményes egybotos: 15.000 Ft / év

-

KHESZ Általános (teljes jogú / kedvezményes egybotos.) – érvényes a KHESZ és az
Önkormányzat által kötött haszonbérleti szerződésben foglalt 67 hektár vízterület mellett a
KHESZ kezelésben lévő összes horgászvízre.
Ára: teljes jogú: 35.000 Ft / kedvezményes egybotos: 17.500 Ft / év
Gyomaendrőd „Városi Vízterületek” éves (teljes jogú / kedvezményes egybotos) – érvényes
a KHESZ és az Önkormányzat által kötött haszonbérleti szerződésben foglalt 67 hektár
vízterületre.

-
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Ára: Teljes jogú: 20.000 Ft / kedvezményes egybotos: 10.000 Ft / év
-

Általános gyermek éves – érvényes a KHESZ és az Önkormányzat által kötött haszonbérleti
szerződésben foglalt 67 hektár vízterület mellett a KHESZ kezelésben lévő, több mint 2000
hektár horgászvízre.
Ára: 2.000 Ft / év

-

Napi / heti területi jegy: érvényes a KHESZ és az Önkormányzat által kötött haszonbérleti
szerződésben foglalt 67 hektár vízterület mellett a KHESZ kezelésben lévő, több mint 2000
hektár horgászvízre (kivétel a Közép-békési-csatornákat és a Poklás-csatornát.)
Ára: napijegy (teljes jogú / kedvezményes egybotos): 2.500 Ft / 1.300 Ft; hetijegy (teljes jogú
/ kedvezményes egybotos): 10.000 Ft / 5.000 Ft

Jogosultságok, érvényesség:
-

-

-

Teljes jogú területi jegy: horgászvizsgával díjköteles egységes állami horgászokmányhoz (14.
életév betöltése után) adható ki.
Ifjúsági területi jegy: díjmentes egységes állami horgászokmányhoz adható ki, a
horgászvizsgát tett (legkorábban 10 év betöltésétől), de 15 évet be nem töltött horgászok részére.
Ebből a típusú jegyből csak egy fajta (éves típusú) váltható. (térségekre bontott nem)
Kedvezményes egybotos területi jegy: díjköteles egységes állami horgászokmányhoz adható
ki a hölgyek és „már” a díjköteles állami jeggyel rendelkező 14 évet betöltött, de 18 évet be
nem töltött ifjúsági horgászok részére. Továbbá, díjmentes állami horgászokmánnyal
rendelkező 70 évet betöltött, valamint a jogszabály szerint igazoltan fogyatékosnak, vaknak
vagy gyengénlátónak minősülő horgászok részére (a felsorolásnak megfelelő horgászoknak a
kedvezményezett egybotos típusú jegyet váltani nem kötelező, részükre kiadható a teljes jogú
jegy is.)
Gyermek területi jegy: díjmentes egységes állami horgászokmányhoz adható ki a 3 éves
életkor betöltésétől a 15. éves életkor be nem töltéséig.
Napi, heti teljes jogú / kedvezményes egybotos területi jegy: fentiek alapján.

Az éves területi jegyek érvényesek tárgyév február 1-től a tárgyévet követő év január 31-ig. A
napijegyek érvényesek a kitöltés idejétől számított 24 órán át. A hetijegyek érvényesek a kitöltés idejétől
számított naptári 7 napig. (A kedvezményes területi jegy egyetlen – maximum három, legfeljebb
háromágú horoggal felszerelt – horgászkészség, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m²-nél nem nagyobb
csalihalfogó emelőháló használatára jogosít.) A területi jegyek mindegyike UV-s védelemmel,
biztonsági papírra, tőpéldányosan a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően lettek elkészítve.
A vízterületeket a 2017. évhez hasonlóan a 2018. évben a KHESZ weblapján, a Tagegyesületek
közgyűlésein és az írott médiában is folyamatosan népszerűsítettük.
Két nívós megyei horgászverseny is megrendezésre került, 2018. szeptember 02-án a Fűzfás-zugi
holtágon a Megyei Finomszerelékes Horgász Csapatbajnokság, majd 2018. szeptember 09-én szintén a
Fűzfás-zugi holtágon a Megyei Feeder Csapatbajnokság. Mindkét verseny eredményesen zárult.
A Gyomaendrődi Horgászok Egyesülete több nyílt horgászversenyt rendezett. A Fűzfás-zugi holtágon
2018. április 22-án tartotta meg a mintegy 51 főt vonzó versenyét, majd a Német-zugi holtágon 49 fő
részvétele mellett sikeresen zajlott le 2018. augusztus 11-12-án lebonyolított Dr. Sallai László
Emlékverseny. A gyermek horgászok három alkalommal is összemérhették tudásukat a Fűzfás-zugi
holtágon. Előszőr 2018. április 21-én a Sulikupa keretén belül 19 3 fős csapat, majd a Gyermeknap
alkalmából 21 fő, végül a Nemzetközi Halfőző verseny programjához kapcsolódóan augusztus 18-án 35
kis horgász bizonyította sportágbéli rátermettségét.
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A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége a Gyomaendrődi Városi Önkormányzattal karöltve a
Fűzfás-zugi holtág Endrőd felől eső végén 2019-ben országos versenyek megrendezésére is alkalmas
horgászversenypálya kialakítását vállalta, melynek munkálatai várhatóan 2019. tavaszán fejeződnek be.
3. Területi jegyek értékesítési tapasztalatai
Szövetségünk az éves típusú területi jegyek közül legnagyobb darabszámban az „összevont” teljes jogú
éves területi jegyet értékesítette. A jegytípus a Közép-Békési csatornák kivételével a KHESZ részére
haszonbérbe adott összes horgászvízre érvényes. Jól fogyott a 2018. január 1-jétől kibocsájtott, a
szövetség minden vízterületére érvényes KHESZ Általános területi jegye is.
Az Önkormányzat által haszonbérbe adott horgászvizek teljes területe a jegyben foglat összes
horgászvíz összes területének (2200 ha) 3 százaléka. Az összevont területi jegytípus a KHESZ és a
MOHOSZ irányelvei alapján került elkészítésre, mely a horgászok körében nagy népszerűségnek
örvend, de a jegybevételek alakulásánál komplex szerkezet miatt az egy-egy vízre, vagy vizekre
vonatkozó konkrét jegybevétel nem állapítható meg, nem mutatható ki.




Összevont éves típusú területi jegyekből a 2018. évben 2.977 darabot értékesítettünk.
A KHESZ Általános éves területi jegyekből pedig 966 darabot vásároltak a horgászok.
Gyomaendrőd „városi vízterületekre” kiadott éves területi jegyek értékesített darabszámai:
o teljes jogú 286 db, 5.720.000 forint,
o kedvezményes 24 db, 240.000 forint,
összesen: 5.960.000 forint

A napijegyekből 2018. évben 24.729 darab, hetijegyekből 3.423 darab került eladásra. A Gyomaendrőd
„városi vízterületekre” szóló külön napi-és hetijegy nincsen.
A gyermekek részére kiadott 2.000 Ft-os, a KHESZ kezelésében lévő – Önkormányzattól haszonbérelt
vizeket is tartalmazó - horgászvizekre érvényes általános területi jegyből 4329 darabot értékesítettünk.
A helyi székhelyű, nagylétszámú Gyomai Horgászok Egyesülete tapasztalatai szerint a 2018-ban
értékesített területi jegyek nagyobb százaléka volt a KHESZ által kiadott összevont területi jey (éves,
heti, napi), még jóval kisebb százaléka a Gyomaendrőd városi vízterületek jegytípus.
4. Horgászengedély értékesítés helyei, módja:
A KHESZ által kiadott területi jegyek egyrészt Tagegyesületeinknél a megyében 92 helyen, másrészt a
bizományos szerződéssel horgász területi jegyértékesítéssel megbízott pontokon megyén belül és
megyén kívül (Budapest, Debrecen, Kecskemét, Nagykőrös, Szeged, Szolnok, stb.) egyaránt
megvásárolhatók. Gyomaendrődi székhellyel jelenleg nyolc horgász tagegyesület és öt bizományos
jegyétékesítő pont működik.

Tagegyesületek:
1. Gyomaendrődi Horgászok Egyesülete, 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1, értékesítés helye:
székhelyen
2. Siratói Környezetvédelmi-és Horgászegyesület, 5500 Gyomaendrőd, Tanya VII. 24/1,
értékesítés helye: Sellő Horgászbolt, Gyomaendrőd, Fő utca 214.
3. Templomzugi Környezetvédelmi-és Horgászegyesület, 5502 Gyomaendrőd, Fő utca 106,
értékesítés helye: Sellő Horgászbolt, Gyomaendrőd, Fő utca 214.
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4. Bónom-zugi Horgász Egyesület, 5500 Gyomaendrőd, Apponyi utca 14, értékesítés helye:
Gyomaendrőd, Kisréti út 13.
5. Kecsegés-zug Tájvédelmi Horgász Egyesület, 5500 Gyomaendrőd, Wesselényi út 5, értékesítés
helye: Sellő
6. Soczó-zugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület, 5600 Békéscsaba, Kőris utca 3. I/2,
értékesítés helye: Körösi Weekend Horgászbolt, 5500 Gyomaendrőd, Hídfő utca 12.
7. Papp-zug, 5900 Orosháza, Maros utca 6, Körösi Weekend.
8. Körösök Völgye Horgász Egyesület, 5500 Gyomaendrőd, Munkácsy utca 22.
Legnagyobb taglétszámú és legmagasabb horgász területi jegyforgalmat bonyolító helyi Tagegyesület
a Gyomaendrődi Horgászok Egyesülete.
Bizományos értékesítő pontok:
1.
2.
3.
4.
5.

Sellő Horgászbolt, Gyomaendrőd, Fő utca 214.
Körösi Weekend Horgászbolt, 5500 Gyomaendrőd, Hídfő utca 12.
Profish Horgászbolt, 5500 Gyomaendrőd, Fő utca 185.
Hídfő Étterem, 5500 Gyomaendrőd, Hídfő utca 2,
Fészek Panzió, 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 6.

Mivel több tagegyesület a tagjainak horgászokmányokkal való ellátásával horgászboltot bíz meg, így a
jegyértékesítés jelentős része a fenti horgász üzletekben bonyolódik le.
Horgászturisztika és jegyértékesítések tapasztalatai
A horgász területi jegyértékesítések alakulása és a vízterületeken halászati őri feladatokat ellátó
munkatársaink tapasztalata alapján a horgászok körében legnépszerűbb vízterület a Fűzfás-zugi holtág
és a Német-zugi holtág. Kiemelkedő látogatottságukat többek között a jó megközelíthetőség, a szabad,
bekerítetlen partszakaszok és az egyre javuló halfogási lehetőségek adják. A Fűzfás-zugon számot tevő
volt a megye más településeiről érkező horgászok jelenléte. A horgászok elmondása szerint „közel van
és lehet benne halat fogni.” A nyári látogatottság egy része a horgászok által kifogható ponty telepítések
idejére koncentrálódott. Az Endrőd-Középső, Endrőd-Révzugi, Torzsás és Hantoskerti-Falualja
holtágakon jellemzően azok horgásztak, akik saját ingatlannal rendelkeznek. Halászati őreink
tapasztalata alapján, a szigorított napi ellenőrzések hatására év közben már az évekig horgász területi
jeggyel nem rendelkező személyek is rendelkeztek érvényes horgászokmányokkal. Sajnos ezen
holtágakon kevés a beépítetlen szabad partszakasz. A kiadott nyaralóingatlanok miatt a HantoskertiFalualja holtág turizmusa a legaktívabb. Halászati őreink itt több esetben ellenőriztek külföldről érkezett
horgászokat is. Az itt nyaralóingatlant bérlő horgászok egy része tapasztalataink alapján a KHESZ által
kezelt többi holtágra és a Hármas-Körösre is ellátogat. A látogatottság növekedése legjobban a Fűzfászugi holtágon mutatkozik, ahol a növekedés a KHESZ haszonbérletének évétől - 2016-tól – töretlen.

Horgászfogások – a Halfogások Nyilvántartása szakrendszer összesített fogási eredményei alapján
- Fűzfászugi holtág – 1.475 kg (napi-darabszám-korlátozott halak fogási aránya: 85 %)
- Hantoskerti holtág – 1.773,5 kg (napi-darabszám-korlátozott halak fogási aránya: 79 %)
- Német-zugi holtág – 853 kg (napi-darabszám-korlátozott halak fogási aránya: 87 %)
- Torzsás holtág – 1127.5 kg (napi-darabszám-korlátozott halak fogási aránya: 79 %)
- Révzugi holtág – 627 kg (napi-darabszám-korlátozott halak fogási aránya: 69 %)
- Endrőd-Középső holtág – 107 kg (napi-darabszám-korlátozott halak fogási aránya: 69 %)
A fent látható fogási eredmények a fogási napló gyenge feldolgozottságának köszönhető.
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5. Haltelepítések
Szövetségünk halgazdálkodási stratégiája szerint, a holtágak pályázatában és a haszonbérleti
szerződésben foglalt feltételeknek eleget téve nagy hangsúlyt feketetett a halasításra.
Haltelepítések 2018. december 31-ig
Fűzfás-zugi holtág
- Csuka kétnyaras – 2018. március 23 – 70 kg
- Ponty kétnyaras – 2018. március 27 – 729 kg
- Ponty háromnyaras – 2018. április 04 – 1.241 kg
- Ponty háromnyaras – 2018. április 05 – 521 kg
- Süllő kétnyaras – 2018. április 6 – 70 kg
- Ponty háromnyaras – 2018. április 10 – 1.000 kg
- Compó háromnyaras – 2018. április 13 – 85 kg
- Vegyes keszeg kétnyaras – 2018. április 25 – 804 kg
- Csuka előnevelt - 2018. április 26 – 1.000 db
- Csuka előnevelt – 2018. április 28 – 8.000 db
- Süllő előnevelt – 2018. május 15 – 10.000 db
- Ponty háromnyaras – 2018. június 28 – 500 kg
- Ponty háromnyaras – 2018. augusztus 25 – 400 kg
- Ponty egynyaras – 2018. augusztus 28 – 100 kg
- Ponty extra – 2018. október 13 – 105 kg
- Ponty háromnyaras – 2018. október 17 – 1.000 kg
- Ponty kétnyaras – 2018. október 25 – 350 kg
- Dévérkeszeg kétnyaras – 2018. november 09 – 1.157 kg
- Vegyes keszeg háromnyaras – 2018. november 23 – 800 kg
- Süllő kétnyaras – 2018. november 24 – 133 kg
- Dévérkeszeg háromnyaras – 2018. december 02 – 1.170 kg
Fűzfás-zugi holtág haltelepítéseinek összértéke 2018. december 31-ig: 7.727.662 Ft
Hantoskerti-Falualja holtág
-

Csuka kétnyaras – 2018. március 23 – 60 kg
Ponty kétnyaras – 2018. március 27 – 852 kg
Ponty háromnyaras – 2018. április 05 – 1.052 kg
Süllő kétnyaras – 2018. április 06 – 70 kg
Csuka előnevelt – 2018. április 26 – 1.000 db
Csuka előnevelt – 2018. április 28 – 8.000 db
Süllő előnevelt – 2018. május 15 – 8.000 db
Ponty háromnyaras – 2018. június 28 – 645 kg
Ponty háromnyaras – 2018. augusztus 25 – 563 kg
Ponty egynyaras – 2018. augusztus 28 – 100 kg
Ponty háromnyaras – 2018. szeptember 25 – 507 kg
Ponty háromnyaras – 2018. október 17 – 725 kg
Ponty kétnyaras – 2018. október 25 – 350 kg
Vegyes keszeg – 2018. november 07 – 500 kg
Dévérkeszeg háromnyaras – 2018. november 09 – 760 kg
Vegyes keszeg – 2018. november 14 – 550 kg

Hantoskerti-Falualja holtág haltelepítéseinek összértéke 2018. december 31-ig: 5.041.493 Ft
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Endrőd-Révzugi holtág
-

Ponty kétnyaras – 2018. március 27 – 401 kg
Ponty háromnyaras – 2018. április 04 – 498 kg
Süllő kétnyaras – 2018. április 06 – 70 kg
Ponty háromnyaras – 2018. április 10 – 510 kg
Csuka egynyaras – 2018. április 20 – 60 kg
Csuka előnevelt – 2018. április 26 – 4.000 db
Csuka előnevelt – 2018. április 28 – 6.000 db
Süllő előnevelt – 2018. május 15 – 5.000 db
Ponty egynyaras – 2018. augusztus 28 – 50 kg
Ponty háromnyaras – 2018. szeptember 25 – 316 kg
Ponty kétnyaras – 2018. október 26 – 100 kg
Vegyes keszeg háromnyaras – 2018. november 23 – 800 kg
Dévérkeszeg háromnyaras – 2018. december 12 – 585 kg

Endrőd-Révzugi holtág haltelepítéseinek összértéke 2018. december 31-ig: 3.222.412 Ft
Endrőd-Középső holtág
- Ponty kétnyaras - 2018. március 27 – 216 kg
- Ponty háromnyaras - 2018. április 04 – 392 kg
- Csuka egynyaras – 2018. április 20 – 60 kg
- Csuka előnevelt – 2018. április 26 – 3.000 db
- Csuka előnevelt – 2018. április 28 – 4.000 db
- Süllő előnevelt – 2018. május 15 – 2.000 db
- Ponty háromnyaras – 2018. június 20 – 400 kg
- Ponty egynyaras – 2018. augusztus 28 – 50 kg
- Ponty háromnyaras – 2018. szeptember 25 – 317 kg
- Ponty kétnyaras – 2018. október 26 – 100 kg
Endrőd-Középső holtág haltelepítéseinek összértéke 2018. december 31-ig: 1.375.018 Ft
Német-zugi holtág
-

Ponty háromnyaras – 2018. április 10 – 1.500 kg
Ponty háromnyaras – 2018. április 11 – 1.510 kg
Compó háromnyaras – 2018. április 13 – 85 kg
Ponty kétnyaras – 2018. április 18 – 408 kg
Csuka egynyaras – 2018. április 20 – 73 kg
Csuka előnevelt – 2018. április 28 – 8.000 db
Ponty háromnyaras – 2018. július 5 – 511 kg
Ponty háromnyaras – 2018. július 26 – 1.000 kg
Ponty háromnyaras – 2018. október 02 – 503 kg
Ponty extra – 2018. október 13 – 105 kg
Ponty kétnyaras – 2018. október 26 – 300 kg
Vegyes keszeg háromnyaras – 2018. november 12 – 1.000 kg
Csuka extra – 2018. november 13 – 160 kg
Vegyes keszeg háromnyaras – 2018. november 14 – 1.000 kg

Német-zugi holtág haltelepítéseinek összértéke 2018. december 31-ig: 6.326.144 Ft
Torzsás-zugi holtág
-

Ponty háromnyaras – 2018. április 08 – 1.001 kg
Ponty kétnyaras – 2018. április 18 – 408 kg
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-

Csuka egynyaras – 2018. április 20 – 60 kg
Csuka előnevelt – 2018. április 28 – 6.000 db
Süllő előnevelt – 2018. május 15 – 5.000 db
Ponty háromnyaras – 2018. június 28 – 645 kg
Ponty egynyaras – 2018. augusztus 28 – 100 kg
Ponty háromnyaras – 2018. szeptember 25 – 511 kg
Ponty extra – 2018. október 13 – 103 kg
Ponty háromnyaras – 2018. október 17 – 500 kg
Ponty háromnyaras – 2018. október 26 – 300 kg

Torzsás-zugi holtág haltelepítéseinek összértéke 2018. december 31-ig: 3.128.626 Ft
Vajda tó
-

az év közbeni gyenge vízminősége miatt halgazdálkodásra továbbra sem tartjuk alkalmasnak,
ezért telepítések 2018-ben sem történtek.
Haltelepítések összértéke: 26.821.355 Ft

A fent felsorolt telepítések alkalmával minden halfajnál és korosztálynál törekedtünk a jó kondíciójú,
egészséges állomány kihelyezésére. A halszállítmányok adott vízterületre történő beengedésénél a
KHESZ területileg illetékes alkalmazotti státuszú halászati őrei minden alkalommal jelen voltak. A
telepítésekről tétel szerint szállítólevéllel és víziállategészségőri igazolás készült, mely Szövetségünknél
rendelkezésre áll. A haltelepítések helyszínei és dátumai a helyi halgazdálkodási hatóság felé
bejelentésre kerültek.
Tapasztalataink alapján a helyi horgászok a különböző fajú és korosztályú halak telepítését örömmel
fogadták.
6. Halászati őrzés
2018. évben január 1-től két fő teljes munkaidőben foglalkoztatott halászati őr és két fő megbízásos
halászati őr tevékenykedett a vízterületeken. A mindennapi egyéni és csoportos halászati őri
munkafeladatok ellátása mellett Szövetségünk 15 fő munkaszerződéses halászati őrből álló halászati őri
munkacsoportja az önkéntes-megbízásos halászati őrökkel és a rendészeti szervekkel együttműködve 610-fővel évi néhány alkalommal akciókat hajtott végre.
A hét vízterületeken az alábbi feljelentéseket eszközöltük a halgazdálkodási törvényben foglaltak be
nem tartása (jogosulatlan horgászat, korlátozások megsértése stb.) miatt:
-

Hantoskerti holtágon 2 fővel szemben
Fűzfűs-zugi holtágon 4 fővel szemben
Német-zugi holtágon 1 fővel szemben
Endrőd-Középső holtágon 3 fővel szemben

A vízterületek halászati őrei:
-

Gyulai Mihály halászati őri csoport vezetője +36 (30) 205-3822
Fehér Csaba +36 (30) 498-4927,
Varjú Tibor +36 (30) 286-8404
Fejér Márton (megbízással-önkéntes)
Jankulár Zsolt (megbízással-önkéntes)
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7. Vízminőség, vízpótlás
A 2018. évben vízminőségbeli probléma nem merült fel, a vízpótlások és vízcserék végrehajtása előzetes
egyeztetés mellett zökkenőmentesen megtörtént. A 2017-es Torzsás-zugi holtágéhoz hasonló
komolyabb halpusztulás nem lépett fel. A hantoskerti holtágon 2018. augusztusában algásodás miatt két
alkalommal került sor meszezésre.
A szolgálatot teljesítő halászati őrök folyamatosan jelen vannak a vízterületen, és mivel nem tapasztaltak
vízminőséget negatív irányba befolyásoló eseményt vagy közvetlen szennyezést, ezért külön
vízminőség vizsgálatra nem került sor.
Szövetségünk bízik benne, hogy a pályázatban vállalt - a haszonbérleti szerződésben foglalt feltételek
teljesítésével, okszerű halgazdálkodással, rendszeres halászati őrzéssel és odafigyeléssel a haszonbérbe
adott vízterületek népszerű horgászvizekké fognak válni, ezzel elősegítve vizek jó megítélését és a
település horgász- és jóléti turizmusát.
A horgászati hasznosítással kapcsolatosan a T. Önkormányzat részéről bármilyen kérdéssel,
észrevétellel, vagy megkereséssel kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésre.
8. Fűzfás-zugi holtági versenypálya
A KHESZ 2018 év őszén megyei és szerényebb létszámú országos versenyek lebonyolítására alkalmas
horgász versenypálya kialakítását kezdte meg az Önkormányzat támogatása mellett. A tervekben a
Fűzfás-zugi holtág bal partjának Endrődhöz közelebb eső végén (Ifjúsági lakótelep mögötti szakasz)
kerül kialakításra. A földmunkák 2018. október-novemberben a versenypályának kitűzött 600 méteres
szakasz elvadult növényzetének levágásával, azt követően mederkotrásával kezdődtek. 2019. tavaszán
a munkák a mindenhol egyenletes mederél elérése értekében földhordással és betöltéssel, majd a 12
méterenként kiépítendő 50 horgászstég lábának lehelyezésével, majd füvesítéssel folytatódott. A
munkák 2019. május közepén további tereprendezéssel, a stégek teljes kiépítésével, a stégek előtti
vízszintes 1,5-es parti sáv murvás kiszórásával folytatódik. Az első országos verseny, a MOHOSZ
Finomszerelékes Női Országos Bajnoksága 2019. július első hétvégéjén kerül megrendezésre a
helyszínen.

Békéscsaba, 2019. április 23.
Dr. Hunya Miklós elnök megbízásából,

Nemes Attila
ügyvezető igazgató
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2019. május 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a 2018. évi szúnyoggyérítési feladatok ellátásáról
Nagy Réka
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Körös-völgyi Konzorcium tagtelepüléseinek (Gyomaendrőd, Köröstarcsa, Békésszentandrás, Mezőberény,
Orosháza, Mezőtúr, Sarkad, Dévaványa, Ecsegfalva, Szarvas) megállapodása értelmében Gyomaendrőd Város
Önkormányzata, mint gesztor közbeszerzési eljárást folytatott le a 2018. évi szúnyoggyérítési feladatok ellátásának
kivitelezésére. A közbeszerzési eljárás eredményeként, a Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 112/2018. (IV. 18.) Gye. Kt. Pgtek. Biz. határozata
alapján nyertes ajánlattevő a SZEMP-AIR-RSZ-COOP Konzorcium (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 43.)
(továbbiakban: Vállalkozó) került kihirdetésre. A nyertes Vállalkozó minden konzorciumi tagtelepüléssel megkötötte a
vállalkozási szerződést.
A Vállalkozó az előzetesen beszerzésre került Betyó János szúnyoggyérítési szakértő által előzetesen
meghatározott gyérítési időpontokban elvégezte Gyomaendrőd Város Közigazgatási területén a szúnyog lárva és
imágó irtásokat az alábbi elosztásban:
2018. május 02.-án 750 ha-os légi és 410 ha-os földi kémiai szúnyog imágó irtás,
2018. május 04.-én 750 ha-os légi és 410 ha-os földi kémiai szúnyog imágó irtás,
2018. augusztus 22.-én 410 ha-os földi kémiai szúnyog imágó irtás.
A szúnyoggyérítési feladatok elvégzésében nagy segítséget nyújtott a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatósága által irányított központi szúnyoggyérítési program. A program keretein belül az
alábbi időpontokban végzett irtási munkákat a Katasztrófavédelem Gyomaendrőd Város Közigazgatási területén:
2018. május 17.-én légi és földi kémiai szúnyog imágó irtás,
2018. május 24.-én légi és földi kémiai szúnyog imágó irtás,
2018. május 31.-én légi kémiai szúnyog imágó irtás,
2018. június 21.-én légi és földi kémiai szúnyog imágó irtás,
2018. június 29.-én légi és földi kémiai szúnyog imágó irtás,
2018. július 06.-án légi és földi kémiai szúnyog imágó irtás,
2018. július 25.-én légi és földi kémiai szúnyog imágó irtás.
Gyomaendrőd Város területén 2018. évben a Körös-völgyi Konzorcium megállapodása keretein belül elvégzett irtási
munkálatok összes nettó költsége 3.303.000 Ft + Áfa, azaz hárommillió háromszázháromezer Forint.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
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 2018. évi szúnyoggyérítési feladatok elvégzéséről
szóló beszámolót megismerte, azt elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2019. május 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Lakossági járdafelújítási pályázatok bírálata
Cselei Tamás
Betkó József egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
A Képviselő-testület határozata alapján 2019. évben ismét meghirdetésre került a lakossági járda felújítási pályázat.
Első körben április 1. és május 20. között a lenti táblázat által bemutatott pályázatok érkeztek be. A pályázatok
támogatására 2 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésre.

Építési helyszín
Szélesség (m)
Gyomaendrőd, Fő
1
út 98.
Gyomaendrőd,
1,3
Borostyán u. 9.
Gyomaendrőd,
1
Petőfi Sándor u. 9.
Gyomaendrőd,
1
Polyákhalmi út 1.
Gyomaendrőd,
1,2
Luther u. 17.
Gyomaendrőd,
1
Napkeleti utca 19.

Hosszúság (m)

Homokos
kavics
igény Cement
(m3)
igény (q)

Pályázati
(iktatószám)

19

3,8

5,7

IV.62-14/2019

25

6,5

9,8

IV.62-15/2019

25

5

7,5

IV.62-16/2019

17

3,4

5,1

IV.62-17/2019

40

9,6

14,4

IV.62-18/2019

18

3,6

5,4

IV.62-19/2019

azonosító

A benyújtott pályázatok a Városüzemeltetési osztályon megtekinthetőek. A Városüzemeltetési osztály a pályázati
helyszíneket megtekintette és a csatolt mellékletben lévő fotódokumentációt elkészítette.
A pályázatok formai és tartalmi szempontból megfelelőek. A Borostyán u. 9., Polyákhalmi út 1., Petőfi Sándor u. 9.
pályázati helyszínre vonatkozó pályázatokban szereplő járdaszakaszok járófelületük széttöredezett, „elporlott”,
hiányos, a kialakult felszín balesetveszélyes, így ezen járdaszakaszok felújítása indokolt. A Fő út 98., Luther u. 17.,
Napkeleti u. 19. pályázati helyszínre vonatkozó pályázatok felújítása nem indokolt, mivel a járdaelemek és azok
járófelülete egységes.
A pályázatok elbírálását a Képviselő-testület a 227/2017. (IV.27.) Gye. Kt határozatával a Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságra ruházta át.
1. döntési javaslat
"Járdafelújítási pályázat bírálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV.62-14/2019 iktatószámú pályázatot érvénytelennek és eredménytelennek nyilvánítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Járdafelújítási pályázatok bírálata"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV.62-15/2019 iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 6,5 m3 homokos kavicsot és 9,8 q cementet biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
3. döntési javaslat
"Járdafelújítási pályázat bírálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV.62-16/2019 iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 5 m3 homokos kavicsot és 7,5 q cementet biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
4. döntési javaslat
"Járdafelújítási pályázat bírálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV.62-17/2019 iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 3,4 m3 homokos kavicsot és 5,1 q cementet biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
5. döntési javaslat
"Járdafelújítási pályázat bírálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV.62-18/2019 iktatószámú pályázatot érvénytelennek és eredménytelennek nyilvánítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
6. döntési javaslat
"Járdafelújítási pályázat bírálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV.62-19/2019 iktatószámú pályázatot érvénytelennek és eredménytelennek nyilvánítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2019. május 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Forgalmirend változtatás a Pásztor János úton
Pardi László osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt időszakban egyre gyakoribb problémát jelent a Pásztor János úti közlekedésben az üzemanyag töltő
állomás előtt parkoló tehergépjárművek, melyek gyakran napokig ott várakoznak.
A járművek oly mértékben leszűkítik az út felületét, hogy a forgalom azon a szakaszon csak akadozva haladhat. A
jelenlegi szabályozás szerint a megállást semmi nem tiltja, így a járművezetők a szabályos parkolásukkal
akadályozzák a forgalmat.
Javaslatunk az, hogy az üzemanyag töltő állomás be és a kijárata között a közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 15. §-a szerinti “Megállni tilos” jelzőtábla kerüljön kihelyezésre.
A kihelyezés költsége megközelítőleg 35.000 Ft, mely rendelkezésre áll a helyi közutak üzemeltetése megnevezésű
költségvetési szakfeladaton.
20/1984. (XII. 21.) az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló KM rendelet 2. § (1)
bek. (mely kimondja hogy, az utak forgalmának szabályozása - a 3. §-ban foglalt kivételekkel -, valamint a közúti
jelzések elhelyezése, fenntartása, üzemeltetése és eltávolítása a (2)-(10) bekezdésben meghatározott
kiegészítésekkel és kivételekkel az út kezelőjének a feladata), valamint az 1988. évi I. törvény 33§ (1) bek. c pontja
alapján (mely kimondja hogy, a közút kezelője a helyi közutak tekintetében a helyi önkormányzat; a koncessziós
szerződés alapján működtetett helyi közutak és műtárgyaik tekintetében a koncessziós társaság, illetőleg a 9/B. § (2)
bekezdése szerint szerződés alapján azzal megbízott gazdálkodó szervezet) a helyi közutak forgalmának
szabályozása az Önkormányzat feladata.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Forgalmirend változtatás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pásztor János úti üzemanyag töltő állomás előtti
megállást tiltó forgalmirend kialakítását támogatja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2019. május 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Vízitúra megállóhely bérleti pályázata
Pardi László osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Mint arról korábban többször beszámoltunk, a Gyomai Hármas-Körös híd lábánál a 0822/5 és 0823 hrsz-ú
ingatlanon a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel közösen, pályázati és a Szövetség saját forrásaiból egy vízitúra
megállóhely kerül kialakításra.
A kialakítás záró munkálatai (ivóvíz és elektromosenergia ellátás és parkoló építés) még folyamatban vannak,
várhatóan július végére a munkálatok befejeződnek.
A kész megállóhelyen lesz:
·
4 konténerből álló, víz és villamosenergia ellátással rendelkező vizitóra megállóhely bázis, melyből 1 db raktár
konténer, 1 db férfi szaniter konténer, 1 db női szaniter konténer és 1 db osztott bútorzat nélküli öltöző/büfé
konténer.
1 db 11 férőhelyes parkoló
1 db 24,85 m2 felületű úszómű
2 db szaletli
Mivel a megállóhely szerves részét fogja képezni a Körösökön kialakított vízitúra megállóhely hálózatnak, ezért a
Szövetség és az Önkormányzat érdeke is az, hogy ott egy megfelelő szakmai színvonalú szolgáltatás legyen,
melyre az önkormányzatunknak nincs kapacitása, ezért célszerű a megállóhely üzemeltetésére pályázatot közzé
tenni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 10/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati vagyon
hasznosítása alap esetben versenyeztetési eljárás útján a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás, vagy
összességében a legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontja alapján történik.
A fentiek alapján elkészítettük a megállóhely üzemeltetésére kiírandó pályázat felhívását, melynek fő tartalmi elemei
a következők:
·
Pályázatok benyújtásának határideje: 2019. június 21-én 12,00 óra
·
Elbírálás időpontja: 2019. június 27-i Képviselő-testületi ülés
·
A Pályázónak vállalnia kell a GINOP pályázatban vállalt indikátor számokat (385 fő/év látogató és 1.030.522
Ft/év árbevétel)
·
A bérleti szerződés időtartama: határozott, 2019. július 1 - 2024. december 31.
·
A bérleti díjra tett ajánlat nem lehet kevesebb, 20.000- Ft + ÁFA/ hónap összegnél.
·
A benyújtott pályázatban be kell mutatni az ingatlan hasznosítási célt és a hasznosítási programot.
·
A pályázatok elbírálásának szempontja:
Ajánlott havi bérleti díj összege: 50 %
Szakmai program: 50 %
A teljes pályázati felhívás és szerződés tervezet a határozati javaslatban megtalálható.
Mivel a felhívás úgy került összeállításra, hogy a bírálati szempont 50 %-át a szakmai program alkotja, ezért
javasoljuk, hogy a beérkező pályázatok szakmai bírálatát a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság végezze el.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
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Döntési javaslat
"Pályázati felhívás elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázati kiírás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 0822/5 hrsz-ú Gyomaendrődi vízitúra megállóhely
üzemeltetésére hosszú távú bérleti pályázatot tegyen közzé az alábbi pályázati feltételekkel:

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete ………….. Gye. Kt. határozata alapján nyílt,
egyfordulós pályázatot hirdet
a Gyomaendrőd 0822/5 hrsz szám alatti Gyomaendrődi vizitúra megállóhely tartós bérbeadására,
üzemeltetésére
Gyomaendrőd Város Önkormányzat (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.) nyílt, egyfordulós pályáztatás keretében
hosszú távú bérletre hirdeti a Magyar Kajak Kenu Szövetséggel konzorciumban megvalósított vízitúra megállóhelyet,
ahhoz tartozó építményeket.
A bérbeadásra meghirdetett ingatlannal kapcsolatban bővebb információkat Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet kérni Pardi László osztályvezetőnél.
Pályázat célja:
A GINOP-7.1.2-15-2016-0002 azonosítószámú projekt során létrehozott, Gyomaendrőd Város Önkormányzat
tulajdonában lévő vízitúra megállóhely, ahhoz tartozó építmények teljes körű, rendeltetésszerű üzemeltetése,
működtetése és hasznosítása a Gyomaendrőd 0822/5 hrsz-ú ingatlanon, úgy hogy a pályázat során vállalt
indikátorok teljesüljenek.
A pályázat tárgyát képező ingó és ingatlan bemutatása:
4 konténerből álló, víz és villamosenergia ellátással rendelkező vizitóra megállóhely bázis, melyből 1 db
raktár konténer, 1 db férfi szaniter konténer, 1 db női szaniter konténer és 1 db osztott bútorzat nélküli
öltöző/büfé konténer.
1 db 11 férőhelyes parkoló
1 db 24,85 m2 felületű úszómű
2 db szaletli
Pályázat benyújtásának helye, határideje:
A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban, Gyomaendrőd Város Polgármesterének címezve, "Gyomaendrődi
vízitúramegállóhely üzemeltetés" jeligével ellátva 2019. június 21-én 12,00 óráig kell benyújtani személyesen,
vagy előző napig kell postai úton feladni 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. címre.
A pályázat első példányán fel kell tüntetni az "EREDETI PÉLDÁNY" szöveget: A fenti határidő elmulasztása
jogvesztő!
A pályázat elbírálása:
A pályázat nyerteséről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a 2019. június 27-i ülésén.
A pályázatok bontásáról, valamint a döntés időpontjáról a pályázók külön értesítést kapnak.
A pályázatok elbírálása szakmai és gazdasági szempontok alapján történik.
A pályázati feltételek:
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a tulajdonát képező Gyomaendrőd, 0822/5 hrsz. alatt lévő vízitúra
megállóhelyet felajánlja bérbeadás útján történő üzemeltetésre.
2.
Az önkormányzat részt vesz a Magyar Kajak-kenu Szövetség GINOP-7.1.2-15-2016-0002 azonosítószámú
projektjében, melyben a megállóhely tekintetében 385 fő/év látogató és 1.030.522 Ft/év árbevétel teljesülését
vállalta.
3.
Az önkormányzat tájékoztatja a pályázókat, hogy a nyertes pályázónak évente adatszolgáltatást kell nyújtania
a vízitúra megállóhely éves látogatószámáról és az éves ár bevételéről. A nyertes pályázónak folyamatos
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adatszolgáltatást kell végeznie a https://monitoring.bjmokk.hu/bejelentkezes weboldalon.
4.
Az önkormányzat tájékoztatja a pályázókat, hogy az úszóművet a pályázati felhívás mellékletében található
BP/0803/1012-07/2018. iktatószámú üzemelési engedély alapján kell üzemeltetni. A nyertes pályázó feladata az
üzemeltetési engedély módosítása az üzemeltető adatai tekintetében.
5.
Az önkormányzat tájékoztatja a pályázókat, hogy a megállóhelyen található ingóságok évenkénti telepítési
költsége a nyertes pályázót terheli.
6.
A benyújtott pályázatban be kell mutatni az ingatlan hasznosítási célt és a hasznosítási programot.
7.
Pályázatot nyújthatnak be azok a természetes- és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli
társaságok, akik a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelnek.
8.
A bérleti szerződés időtartama: határozott, 2019. július 1 - 2024. december 31.
9.
A bérleti díj mértékére a pályázónak kell ajánlatot tennie. A bérleti díjra tett ajánlat nem lehet kevesebb,
20.000- Ft + ÁFA/ hónap összegnél.
10. A Pályázónak a pályázatában be kell mutatni, hogy a fenti célértékek teljesítését vállalja-e és ha igen akkor azt
hogyan éri el.
11. Az önkormányzat a bérlőnek nem biztosít támogatást a működéshez, valamint az ingatlan fenntartásához. A
bérlőt terheli az összes jogszabályok által meghatározott működtetéssel kapcsolatos feltételek biztosítása, a
közüzemi számlák fizetése.
12. A nyertes pályázónak a szerződéskötést követően a közüzemi szolgáltatóknál, a Körös-vidéki Vízügyi
Igazgatóságnál és a Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztályánál az üzemeltető váltást be kell
jelentenie.
13. Ajánlati kötöttség ideje: min. 30 nap
14.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a bérleti szerződés megszűnését követően nem tart igényt az
ingatlanon bérlő általi kialakított építményekre, fejlesztésére. Az ingatlanon megvalósított értéknövelő beruházást
Gyomaendrőd Város Önkormányzata nem téríti meg a bérlőnek. A bérleti szerződés megszűnését követően az
ingatlant az eredeti állapot szerint helyre kell állítani. A szerződés megkötése a pályázat eredményének kihirdetését
követő 8 napon belül.
15. A pályázathoz csatolni kell, 30 napnál nem régebbi igazolást, mely szerint a pályázónak nincs lejárt köztartozása
a Nemzeti Adó és Vámhivatal és Gyomaendrőd Város Önkormányzata, valamint annak helyi adóhatósága felé.
Az igazolás típusa: nemleges együttes adóigazolás,
A nemleges együttes adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az együttes adóigazolás kiállításának napján vagy
a kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása és a vámhatóságnál nyilvántartott
adó- és vámtartozása nincs. Amennyiben az együttes adóigazolás kiadását előíró jogszabály adó, és
vámtartozás igazolását írja elő, abban az esetben a nemleges együttes adóigazolás azt igazolja, hogy az adózónak
az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása és a vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozása nincs
A pályázatnak tartalmaznia kell:
A pályázó nevét és címét.
Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról.
Nyilatkozatot az ingatlanon tervezet tevékenységről és annak részletes bemutatása
Nyilatkozatot az ajánlati kötöttség időtartamáról
A bérleti díj mértékére tett ajánlatot.
Nyilatkozat a GINOP-7.1.2-15-2016-0002 azonosítószámú projektjében vállalt indikátorok teljesítéséről
Jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli társaságok esetén átláthatósági nyilatkozatot
A pályázatok elbírálásának szempontja:
Ajánlott havi bérleti díj összege: 50 %
Szakmai program: 50 %
A pályázat érvénytelensége, eredménytelensége:
Érvénytelen az a pályázat, amely határidőn túl érkezett, amely nem felel meg a pályáztató által kiírt tartalmi és formai
feltételeknek, az előírt mellékleteket nem tartalmazza.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy a pályázatok ismeretében a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítja indoklás nélkül.
A pályázat elkészítéséért, illetve az elkészítéssel kapcsolatban felmerült költségekkel szemben díj nem számítható
fel.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Melléklet:
Helyszínrajz
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Úszómű üzemelési engedély
Mederhasználati megállapodás
Együttműködési megállapodás
Szerződés tervezet
Üzemeltetésiszerződés
tervezet
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124..,
adószáma: 15725527-2-04, képviseli: Toldi Balázs polgármester, mint Üzemeltetésre átadó (továbbiakban:
Önkormányzat), másrészről a …………………. (cégjegyzékszáma: …………., székhelye: ……………….., adószáma:
…………………., képviseli: ……………………. ügyvezető, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló
gazdasági társaság), mint üzemeltető (továbbiakban: Üzemeltető) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi
feltételekkel:
Előzmények
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának és Magyar Állam kizárólagos tulajdonát képezi a Gyomaendrőd 0822/5
helyrajzi számú szántó és legelő művelési ágú ingatlan.
A tulajdonosok az ingatlan használatát megosztási megállapodásban rögzítették.
Az Önkormányzat részt vesz a Magyar Kajak-kenu Szövetség GINOP-7.1.2-15-2016-0002 azonosítószámú
projektjében, mely során vízitúra megállóhely létesült az ingatlanon, melynek hasznosítására a Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a … ………….. Gye. Kt. határozatával nyílt, egyfordulós pályázatot írt ki,
melyre az Üzemeltető tette a legkedvezőbb ajánlatot.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2018. március 27-én Együttműködési megállapodást kötött a Magyar KajakKenu Szövetséggel (a továbbiakban: Konzorciumvezető) és a BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Kft-vel (a
továbbiakban: Szolgáltató) a Gyomaendrődi vízitúra megállóhely hrsz: 0822/5 fenntartásáról és üzemeltetéséről.
1.
Önkormányzat jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg 2019. július 1-jétől határozott időtartamra, 2024.
december 31-ig a Gyomaendrődi vízitúra megállóhelyet és a szerződés mellékletében felsorolt ingóságokat átadja
üzemeltetésre az Üzemeltető részére.
2.
A felek a vízitúra megállóhely bérleti díját ………………. Ft/hó, azaz ………………. forintban állapítják meg. A
felek megállapodása szerint az Önkormányzat a bérleti díj havi összegét minden év január 1. napjától kezdődő
hatállyal a KSH által az előző évre közzétett hivatalos infláció mértékével azonos százalékkal jogosult megemelni.
3.
Üzemeltetőnek az üzemeltetés során be kell tartania a pályázati felhívás mellékleteiben található
együttműködési megállapodás, a mederhasználati engedély és az úszómű üzemelési engedély foglaltakat. Ezen
dokumentumok másolati példányai jelen szerződés mellékletét képezik.
4.
Önkormányzat megbízza az Üzemeltetőt, hogy a létesítményt üzemeltesse, végezze az állagmegóvási,
karbantartási, javítási munkálatokat. Az üzemeltetés kiterjed a kikötő mobil műveinek elhelyezésének és üzemszünet
ideje alatti elszállításának megszervezésére, a kikötő úszó műtárgyainak kritikus vízállás várható bekövetkezésekor
történő szárazra, illetve vízre rakásának megszervezésére, és költségek viselésére, valamint az üzemeltetés során
felmerülő közüzemi költségek (víz, villamos energia, szennyvíz, szemétszállítás) viselésére.
5.
Üzemeltető az üzemeltetés keretében:
A Megállóhelyen jelen megállapodás céljának és előírásainak megfelelő minőségű szolgáltatást nyújt. A
Megállóhelyet széles körben hozzáférhetően, a víziturizmus időszakában nyitottan köteles működtetni.
Üzemeltető jelen megállapodás céljával összhangban, a Vízitúra Hálózat részeként a minőségi szolgáltatások
nyújtása során köteles
a)
a Megállóhelyet a víziturisztikai szezonban kizárólag a Hálózat üzemeltetésére vonatkozó jogszabályi és
hatósági előírásoknak megfelelően nyitva tartani, üzemeltetni, személyzetet biztosítani a túrázók fogadására,
tájékoztatására, ellátására.
b)
a Megállóhelyet tisztán tartani,
c)
nyilvános, elérhető telefonszámot és email címet fenntartani,
d)
a Konzorciumvezetőnek és a Szolgáltatónak évente a Szolgáltató által írásban harminc nappal a határidő
lejárta előtt megküldött kérésére összesített adatot szolgáltatni a látogatószámról (indikátor) és a Megállóhely
árbevételéről,
e)
a Hálózat arculati elemeit a Konzorciumvezető által megadott, ún. Arculati Kézikönyvnek megfelelően a
Megállóhelyen és azzal összefüggő kommunikáció során megjeleníteni és használni, a víziturisztikai tevékenysége
során, azzal összefüggésben, a Megállóhelyen rendezett események során kizárólag az Arculati Kézikönyvben
meghatározott arculati elemeket használni,
f)
a Hálózatról az érdeklődőknek pozitív hangvételű nyilatkozatot tenni, a szélesebb körben érdeklődőket a
Hálózat honlapjára vagy a Szolgáltatóhoz irányítani,
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6.
Az üzemeltetéshez szükséges valamennyi hatósági és más engedély beszerzése, megléte, valamint az
előírások folyamatos betartása az Üzemeltető kötelezettsége és felelőssége. Üzemeltető a hatósági előírások és a
hatályos jogszabályoknak megfelelő üzemeltetés kötelezettségének megszegése esetén köteles az ebből származó
kár, büntetés teljes körű megfizetésére.
7.
Üzemeltető együttműködik Szolgáltatóval az Információs Eszközök fenntartásában, karbantartásában oly
módon, hogy haladéktalanul jelzi Szolgáltatónak, amennyiben az Információs Eszközök állapotában változás
következik be, azok megrongálódnak, megsemmisülnek. Szolgáltatóval egyeztetetten közreműködik abban, hogy az
Információs Eszközök megfelelő minőségben folyamatosan megfeleljenek tájékoztató funkciójuknak. Partner ennek
érdekében köteles jelezni a Szolgáltatónak, amennyiben az Információs Eszközök tartalmát érintő változás
következik be, tájékoztatja Szolgáltatót a megváltozott tartalomról az Információs Eszközök tartalmának frissítése,
cseréje érdekében. Üzemeltető legalább évente egy alkalommal köteles jelezni, hogy szükséges-e az Információs
Eszközök tartalomfrissítése.
8.
Üzemeltető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató és Konzorciumvezető jogosult az Üzemeltető jelen
szerződésben meghatározott kötelezettségeinek teljesítését rendszeresen ellenőrizni, a Megállóhely
rendeltetésellenes vagy nem jelen szerződésnek megfelelő üzemeltetésre, használatra felhívni az Üzemeltető
figyelmét. Szolgáltató köteles évente szeptember 15. és október 30. napja közötti időszakban leltározást végezni és
március 15. és április 30. közötti időszakban ellenőrizni a Megállóhely jelen megállapodás céljának megfelelő
szolgáltatásának szakszerűségét, minőségét. Ezekben az időpontokban az Üzemeltető köteles a Szolgáltatóval
egyeztetett időpontban rendelkezésre állni, a tevékenységet elősegíteni. Amennyiben a rendeltetésellenes vagy nem
a jelen szerződés szerinti üzemeltetésből, használatból bekövetkezett károkozás történik, azt az Üzemeltető köteles
saját költségén haladéktalanul helyrehozni, ellenkező esetben a Szolgáltató vagy a Konzorciumvezető jogosult a kárt
az Üzemeltető költségén elhárítani, a költségeket a Partner felé érvényesíteni, és jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondani.
9.
Az Önkormányzat megbízza az Üzemeltetőt az ingatlan hulladék- és gyommentesítésével, tisztántartásával,
árvíz utáni karbantartási munkák elvégzésével.
10. Üzemeltetőt megilleti a Megállóhely jelen szerződésnek megfelelő hasznosításából származó árbevétel.
11. Üzemeltető jogosult saját felelősségére egyéb szolgáltatást is végezni (pl. büfé üzemeltetés), amennyiben ezen
tevékenységek végzéséhez szükséges engedélyeket beszerzi, a tevékenység végzéséhez szükséges feltételeket
megteremti. Az ezekből a tevékenységekből származó bevételek az Üzemeltető saját bevételét képezik.
12. Felek jelen megállapodást határozat időre kötik. Jelen szerződést bármelyik szerződő fél 6 hónapos felmondási
határidő kikötésével, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal jogosult felmondani.
13. Önkormányzat jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben üzemeltető jelen szerződésben
foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget vagy súlyos szerződésszegést követ el, és szerződést szegő
magatartását a felszólításban megjelölt határidőn belül nem szünteti meg, vagy szerződésben vállalt kötelezettségét
nem teljesíti. Üzemeltető köteles megtéríteni Önkormányzatnak a szerződésszegés miatt bekövetkezett kárát. A
jelen megállapodás Megbízott által történő súlyos megszegése miatt történő felmondása esetén az Üzemeltető
köteles megfizetni mindazon költségeket is, melyeket a Támogató a Konzorciumvezetőtől a megállapodás
megszegése miatt követel.
14. A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Üzemeltető köteles a létesítményt tisztán,
működőképesen, hiánytalanul átadni Önkormányzat részére.
15. Felek jelen megállapodás teljesítése, valamint a jogszabályok alapján őket megillető jogok gyakorlása, illetve az
őket terhelő kötelezettségek teljesítése során jóhiszeműen és egymással kölcsönösen együttműködve kötelesek
eljárni. A Felek kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amivel egymás jogát vagy jogos érdekét sértenék.
16. Felek kötelesek a tudomásszerzést követően haladéktalanul (két napon belül) tájékoztatni egymást minden olyan
tényről, körülményről, amely a Felek jelen Megállapodásból eredő jogainak gyakorlását vagy kötelezettségeinek
teljesítését akadályozza vagy veszélyezteti.
17. Üzemeltető jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a megállapodásban közölt adatait a Szolgáltató és a
Konzorciumvezető a jogszabályokban meghatározott ideig és módon kezelje, illetőleg adatai a tevékenységhez
szükséges mértékben harmadik személy részére kiadja, jelen megállapodást, Üzemeltető adatait és a megállapodás
teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumokat a Támogató képviselői megismerhessék.
18. Felek kijelentik, hogy velük szemben nincs folyamatban csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy
egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás, továbbá egy évnél régebben köztartozásuk
nem áll fenn, valamint átlátható szervezetnek minősülnek. Felek kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást,
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amennyiben ezen kijelentésükben foglaltak körében bármilyen változás következik be.
19. Felek kölcsönösen haladéktalanul tájékoztatják egymást, amennyiben bármelyikük nyilvántartási adataiban, vagy
más, jelen megállapodást érintő lényeges körülményében változás következik be.
20. Jelen szerződést felek kizárólagosan írásban módosíthatják. Felek minden, joghatást is kiváltó nyilatkozatukat
írásban kötelesek egymás felé megtenni. A kapcsolattartás, mely döntés- előkészítést, jognyilatkozat előkészítést
segít elő, elektronikus levél formájában is lehetséges.
21. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
rendelkezései az irányadók.
22. Felek jelen szerződést
helybenhagyólag írták alá.

elolvasás

után,

mint

akaratukkal

mindenben megegyezőt

Gyomaendrőd, 2019.
....................................
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Jogi ellenjegyző: Pap-Szabó Katalin jegyző

....................................
……………………………

Pénzügyi ellenjegyző: Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető ……………………………
Melléklet
1.
Pályázati felhívás
2.
Az Üzemeltető ajánlata
3.
Helyszínrajz
4.
Úszómű üzemelési engedély
5.
Mederhasználati megállapodás
6.
Együttműködési megállapodás

ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK
az Önkormányzat, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség és a BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Kft. közötti, a
Víziturisztikai célú hálózat, az ahhoz tartozó vízitúra megállóhelyek és víziturisztikai célú eszközök fenntartásáról és
üzemeltetéséről szóló együttműködési megállapodás elemeiből:

Sorszám
1.
2.
3.

Eszköz típus
Mennyiség
információs tábla a megállóhelyen (A0 1 db
méretű)
információs tábla a településen (A0 méretű) 1 db
útjelző tábla oszlopon (180x560 mm
2 db
méretű)

4.

24,85 m2 nagyságú úszómű

1 db

5.

szaletli

2 db.

6.

raktár konténer

1db

7.

férfi szaniter konténer

1 db

8.

női szaniter konténer

1 db
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Telepítés helyszíne (cím, hrsz)
Gyomaendrőd, vízitúra megállóhely 0822/5
hrsz.
Gyomaendrőd, Szabadság tér.
Gyomaendrőd, Hídfő út (1 db tábla),
Gyomaendrőd, Fő út – Bajcsy Zs. út
kereszteződés (1 db tábla)
Gyomaendrőd, vízitúra megállóhely 0822/5
hrsz.
Gyomaendrőd, vízitúra megállóhely 0822/5
hrsz.
Gyomaendrőd, vízitúra megállóhely 0822/5
hrsz.
Gyomaendrőd, vízitúra megállóhely 0822/5
hrsz.
Gyomaendrőd, vízitúra megállóhely 0822/5

9.

osztott bútorzat nélküli öltöző/büfé konténer 1 db

10.

szennyvíz tartály

2 db

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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hrsz.
Gyomaendrőd, vízitúra megállóhely 0822/5
hrsz.
Gyomaendrőd, vízitúra megállóhely 0822/5
hrsz.

BEJELENTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2019. május 20-i ülésére
Tárgy:

Bejelentések
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