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A helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosítása
Közszolgáltatási szerződés módosítása
Köznevelési feladat ellátásához ingó és ingatlan vagyon biztosítása
Döntés központi orvosi ügyeleti ellátás biztosítására megkötendő szerződésről
Beszámoló a helyijárat 2018. évi üzemeltetéséről
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2019. évi első negyedévi
beszámolója
7. A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2019. év 1-4 hónap beszámolója
8. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2019. év 1-4 hónap gazdálkodási beszámolója
9. Beszámoló a 2018. évi közfoglalkoztatási pályázat végrehajtásáról
10. A Nemzeti Földalapba tartozó 001130/11 hrsz. földrészlet közfoglalkoztatási
program megvalósítása céljából történő önkormányzati vagyonkezelésbe
adása



A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a
Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat  Testületi ülések  Előterjesztések menüpontban.
http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek
Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt
ülés előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

11. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. II. félévi
munkaprogramja
12. Döntés a kiegyenlítő bérrendezési alap felhasználásáról
13. Bejelentések
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. § (2)
bekezdés a) pontja alapján az alábbi napirendi pont megtárgyalására zárt ülésen
kerül sor
14. Önkormányzati kitüntetések és elismerések adományozására beérkezett
javaslatok elbírálása
Kérem, hogy az ülésen szíveskedjen részt venni.

Gyomaendrőd, 2019. június 13.
Nagyné Perjési Anikó s.k.
Bizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság
2019. június 19.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2019. június 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosítása
Enyedi László osztályvezető
Pap-Szabó Katalin jegyző
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés 2018. évben elfogadta a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI.
törvény és kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi XCVII. törvényt, így 2019. évtől változásokra kerül
sor a szálláshely működtetés terén. A szálláshely szolgáltatók által kötelezően használandó szálláshely-kezelő
szoftveren keresztül kell majd a szálláshely-szolgáltatás során keletkezett adatokat rögzíteni és továbbítani a
Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ felé. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016.
évi CLVII. törvény végrehajtásáról szóló 237/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet határozza meg a Magyarország
területén a szálláshely-szolgáltató által a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz való csatlakozás, valamint
a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ működtetésének, a bekerülő adatok kezelésének, feldolgozásának és
továbbításának szabályait.
A szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdését követő legfeljebb 5 napon belül
köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen a
regisztrációt elvégezni. Akik már a tevékenységüket bejelentették, azt folytatják, ez évben fokozatosan kötelesek a
regisztrációt teljesíteni. Ennek megfelelően a szálloda szálláshely-üzemeltetők 2019. július 1-től, a panziók 2019.
október 1-től, minden egyéb szálláshely-üzemeltető 2020. január 1-től lesz köteles a napi és havi adatszolgáltatást a
fentiek szerint teljesíteni.
A helyi önkormányzat jegyzője, illetve az általa meghatalmazott személy regisztrációt követően a Nemzeti Turisztikai
Adatszolgáltató Központ elektronikus felületére belépési jogosultsággal fog rendelkezni és jogosult lesz az
illetékességi területén működő kereskedelmi szálláshely-szolgáltatóktól érkezett vendégéjszaka-, és idegenforgalmi
adó ellenőrzéséhez szükséges adatok, valamint az ezen adatokból készített kimutatások lekérdezésére és
megtekintésére.
Önkormányzatunk helyi adókról szóló rendelete meghatározott adattartalommal vendégnyilvántartás vezetési
kötelezettséget ír elő a szállásadóknak, idegenforgalmi adókötelezettségük teljesítésének nyilvántartásához,
ellenőrzéséhez. Mivel a központi nyilvántartó rendszer ez évben ezt fokozatosan kiváltja, szükséges az
önkormányzat adórendeletében a vendégnyilvántartási kötelezettséget is fokozatosan, majd 2020. január 1-vel
véglegesen megszüntetni.
A szabályozás várható következményei, előzetes hatásvizsgálat:
1. Társadalmi hatás: A rendeletnek társadalmi hatása nincs.
2. Gazdasági, költségvetési hatás: A rendeletnek közvetlen gazdasági, költségvetési hatása nincs.
3. Környezeti és egészségi hatások: A rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Az adóhatóság adminisztratív terhei kis mértékben csökkenhetnek.
5. Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet
megalkotásának elmaradása esetén a helyi adórendeletünk nem felelne meg a magasabb szintű jogszabályoknak,
olyan többletkötelezettséget írna elő, olyan szabályozást tartalmazna, amit a magasabb szintű jogszabály már előír
az adózók számára,
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A szükséges
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelet-tervezet indokolása:
1. § - Az önkormányzat a helyi adókról szóló rendeletében, az idegenforgalmi adókötelezettség teljesítésének
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nyilvántartásához, ellenőrzéséhez szükséges vendégnyilvántartás vezetését írja elő a szállásadók részére. A
szálláshely-szolgáltatóknak a törvényben, illetve annak végrehajtási rendeletében meghatározott ütemezés szerint,
2019. évben kötelezően csatlakozniuk kell a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz, és egy központi
szálláshely-kezelő szoftveren keresztül kell majd a szálláshely-szolgáltatás során keletkezett adatokat rögzíteni és
továbbítani. Az önkormányzat adóhatósága jogosult lesz az illetékességi területén működő kereskedelmi
szálláshely-szolgáltatóktól érkezett vendégéjszaka-, és idegenforgalmi adó ellenőrzéséhez szükséges adatok
lekérdezésére és megtekintésére, így szükségtelenné válik a helyi rendeletben előírt nyilvántartási kötelezettség.
2. § - Hatályba léptető rendelkezések.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"A helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Adóügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet
módosítását az alábbi rendelet-tervezet szerint:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
………/......... (……….) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Ör. a következő 19/A. §-al egészül ki:
„19/A. § A szállásadót a 19. § szerinti vendégnyilvántartás-vezetési kötelezettség a Nemzeti Turisztikai
Adatszolgáltató Központhoz történő adatszolgáltatás megkezdéséig, de legfeljebb 2019. december 31-ig terheli.”
2. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdés kivételével 2019. július 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
(2) A (3) bekezdés 2020. január 1-én lép hatályba.
(3) Hatályát veszti a 19. §, a 19/A. §, a 4. melléklet és az 5. melléklet.
Gyomaendrőd, 2019. ...............…..
Toldi Balázs
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2019. június 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Közszolgáltatási szerződés módosítása
Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. augusztus 30-i
ülésén 314/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozatában döntött arról, hogy utasítja a 100%-os tulajdonában álló
Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságát (a továbbiakban: Közszolgáltató),
mint a 2012/21/EU bizottsági határozat alapján a közszolgáltatásért járó ellentételezés kedvezményezettjét, hogy
2018. szeptember 1-étől 10 éves időtartam alatt lássa el
a) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában
meghatározott az egészséges életmód segítését célzó szolgál-tatások;
b) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában
meghatározott turizmussal kapcsolatos feladatok;
c) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 15. pontjában foglalt sport
és ifjúsági ügyeket is kiszolgáló Liget Fürdő létesítmény fenntartása és üzemeltetése kötelezettséghez kapcsolódó
közfeladatokat.
A fenti közszolgáltatási feladatok ellátására a Közszolgáltatóval 2018. augusztus 31-én I.45-7/2018. ügyiratszámon
nyilvántartott Közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a felek megkötötték.
Az Önkormányzat a Közszolgáltatót a döntésével ténylegesen közszolgáltatási kötelezettségnek vetette alá, és e
kötelezettséget a Szerződés 3. melléklete szerinti műszaki tartalom szerint egyértelműen meghatározta. A
Szerződés 6. pontja az ellentételezés kiszámításának alapjául szolgáló feltételeket tárgyilagos és átlátható módon
előzetesen állapította meg az 5. melléklet szerint azzal, hogy az abban foglalt mértékű ellentételezés nem haladja
meg a közszolgáltatási kötelezettségek végrehajtása során felmerülő költségek egészben vagy részben való
fedezéséhez szükséges mértéket, figyelemmel az érintett bevételekre és az ésszerű nyereségre.
A Közszolgáltó 2018-ik évi tényleges gazdasági folyamatai, a 2019-ik évre várható infláció és egyéb gazdasági trend
mutatók alapján szükségessé válik az ellentételezés tényleges mértékét tartalmazó melléklet módosítása.
A költségvetésben már elfogadott ellentételezési mérték alapján a Közszolgáltató elvégezte a szükséges
számításokat, így erre figyelemmel benyújtjuk a Közszolgáltatási szerződés 5. mellékletének 2018. évi tényleges
adatok, illetve 2019. évi várható adatok szerinti módosítását jóváhagyásra.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Közszolgáltatási szerződés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közszolgáltatás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaságával 2018. augusztus 31-én megkötött Közszolgáltatási szerződésnek a következő
tartalmú módosító megállapodása aláírására felhatalmazza a polgármestert:
„KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
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amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., PIR
azonosítója: 725525, adószáma: 15725527-2-04) képviseli: Toldi Balázs polgármester (a továbbiakban:
Önkormányzat), másrészről a Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cím:
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2., cégjegyzékszám: 04-09-005983, adószám: 13087085-2-04) képviseli: Gera
Krisztián ügyvezető (a továbbiakban: Közszolgáltató) között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. Az Önkormányzat és a Közszolgáltató megállapodnak, hogy a közöttük 2018. augusztus 31-én létrejött I.457/2018. ügyiratszámú Közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 6.1.1. pontjában foglalt 5. mellékletet
2018. december 31-i záró nappal e szerződés 1. melléklete, és 2019. január 1-ei nyitó nappal e szerződés 2.
melléklete szerinti tartalommal módosítják.
2. A szerződő felek kijelentik, hogy a Szerződésnek az 1. pontban foglalt módosítással nem érintett részei
változatlan tartalommal hatályban maradnak.
3. A szerződés 4 példányban, egymással szó szerint mindenben megegyező tartalommal készült, amelyet a
szerződő felek képviselői elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírnak.
Gyomaendrőd, 2019. június …..

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviseli: Toldi Balázs
polgármester

Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
Képviseli: Gera Krisztián ügyvezető
ügyvezető

Jogilag ellenjegyzem:

………………………………
Pap-Szabó Katalin
jegyző
Pénzügyileg ellenjegyzem:

……………………………..
Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető
1. melléklet
[5. melléklet]
A Közszolgáltatás ellentételezésének részletes kimutatása [6.1.1.]
A 2018. évre vonatkozó Ellentételezés részletes összetevői:
1. Fizikai közérzetjavító szolgáltatások elvégzésével kapcsolatos
közfeladatok ellentételezése
Anyagköltség
Alapanyagok költségei (karszalag, masszázskrém,…)
Tisztító és fertőtlenítő szerek
Egyéb anyagok (szerelés, alkatrész)
Vezetékes gáz
Villamos energia
Vízdíj
Irodaszer, nyomtatvány, munkaruha
Igénybevett szolgáltatások
Szemétszállítás, szennyvíz
Javítási, karbantartási költség
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Mutatók

Összeg (ezer Ft)
46.805
14.096
1.610
1.550
2.250
2.754
4.577
1.044
311
24.912
2.567
3.790

Könyvviteli költségek
Ügyvédi költség
Gyógyászati szakfelügyelet
Egyéb humán eü. szolgáltatás
Vízvizsgálati díjak
Munkavédelmi, tűzvédelmi költség
Telefon, internet, posta
Bérleti díj
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Bevétel
2. Turisztikai feladatok ellátásához kapcsolódó közfeladatok
ellentételezése
Anyagköltség
Alapanyagok költségei
Tisztító és fertőtlenítő szerek
Egyéb anyagok (szerelés, alkatrész)
Vezetékes gáz
Villamos energia
Vízdíj
Irodaszer, nyomtatvány, munkaruha
Igénybevett szolgáltatások
Szemétszállítás, szennyvíz
Javítási, karbantartási költség
Könyvviteli költségek
Ügyvédi költség
Vízvizsgálati díjak
Munkavédelmi, tűzvédelmi költség
Telefon, internet, posta
Bérleti díj
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Bevétel
3. Sport és ifjúsági ügyeket is szolgáló létesítmény üzemeltetéséhez
kapcsolódó közfeladatok ellentételezése
Anyagköltség
Alapanyagok költségei
Tisztító és fertőtlenítő szerek
Egyéb anyagok (szerelés, alkatrész)
Vezetékes gáz
Villamos energia
Vízdíj
Irodaszer, nyomtatvány, munkaruha
Igénybevett szolgáltatások
Szemétszállítás, szennyvíz
Javítási, karbantartási költség
Könyvviteli költségek
Ügyvédi költség
Vízvizsgálati díjak
Munkavédelmi, tűzvédelmi költség
Telefon, internet, posta
Bérleti díj
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Bevétel
2. melléklet
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1.296
720
3.609
2.994
1.000
151
1.080
7.705
47.635
47.635
39.838
-23.887
6.553
680
654
1.556
1.162
1.931
439
131
7.820
1.083
2.772
610
304
316
64
456
2.215
12.740
12.740
51.000
15.896
8.695
1.074
1.033
800
1.836
3.051
694
207
11.076
1.711
3.209
864
480
500
101
720
3.491
20.125
20.125
24.000

[5. melléklet]
A Közszolgáltatás ellentételezésének részletes kimutatása [6.1.1.]
A 2019. évre vonatkozó Ellentételezés részletes összetevői:
1. Fizikai közérzetjavító szolgáltatások elvégzésével kapcsolatos
közfeladatok ellentételezése
Anyagköltség
Alapanyagok költségei (karszalag, masszázskrém,…)
Tisztító és fertőtlenítő szerek
Egyéb anyagok (szerelés, alkatrész)
Vezetékes gáz
Villamos energia
Vízdíj
Irodaszer, nyomtatvány, munkaruha
Igénybevett szolgáltatások
Szemétszállítás, szennyvíz
Javítási, karbantartási költség
Könyvviteli költségek
Ügyvédi költség
Gyógyászati szakfelügyelet
Egyéb humán eü. szolgáltatás
Vízvizsgálati díjak
Munkavédelmi, tűzvédelmi költség
Telefon, internet, posta
Bérleti díj
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Bevétel
2. Turisztikai feladatok ellátásához kapcsolódó közfeladatok
ellentételezése
Anyagköltség
Alapanyagok költségei
Tisztító és fertőtlenítő szerek
Egyéb anyagok (szerelés, alkatrész)
Vezetékes gáz
Villamos energia
Vízdíj
Irodaszer, nyomtatvány, munkaruha
Igénybevett szolgáltatások
Szemétszállítás, szennyvíz
Javítási, karbantartási költség
Könyvviteli költségek
Ügyvédi költség
Vízvizsgálati díjak
Munkavédelmi, tűzvédelmi költség
Telefon, internet, posta
Bérleti díj
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Bevétel
3. Sport és ifjúsági ügyeket is szolgáló létesítmény üzemeltetéséhez
kapcsolódó közfeladatok ellentételezése
Anyagköltség
Alapanyagok költségei
Tisztító és fertőtlenítő szerek
Egyéb anyagok (szerelés, alkatrész)
Vezetékes gáz
7

Mutatók

Összeg (ezer Ft)
49.723
13.698
1.691
1.628
1.260
2.892
4.806
1.096
325
26.005
2.695
3.827
1.361
756
3.789
3.143
1.050
159
1.134
8.091
50.017
50.017
39.997
-24.274
7.578
914
887
731
1.720
2.527
661
138
6.771
1.337
1.271
640
319
332
67
479
2.326
13.377
13.377
52.000
14.738
9.130
1.128
1.084
840
1.928

Villamos energia
Vízdíj
Irodaszer, nyomtatvány, munkaruha
Igénybevett szolgáltatások
Szemétszállítás, szennyvíz
Javítási, karbantartási költség
Könyvviteli költségek
Ügyvédi költség
Vízvizsgálati díjak
Munkavédelmi, tűzvédelmi költség
Telefon, internet, posta
Bérleti díj
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Bevétel
”
Határidők, felelősök:

3.203
729
218
9.477
1.796
1.217
907
504
525
106
756
3.666
21.131
21.131
25.000

Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2019. június 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Köznevelési feladat ellátásához ingó és ingatlan vagyon biztosítása
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!
A köznevelési feladatot ellátó Gyomaendrődi Kner Imre Gimnázium és Kollégium fenntartói jogát a Szeged-Csanádi
Egyházmegye a 2014. június 30. napján aláírt megállapodás alapján átvette a Klebersberg Intézményfenntartó
Központtól és egyúttal az önálló költségvetési szervként működő intézménye telephelyeiként, Szent Gellért Katolikus
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium néven tartja fenn.
Ezt követően Gyomaendrőd Város Önkormányzata és Szeged-Csanádi Egyházmegye közt megállapodás jött létre
az intézmény működtetésére. A felek megállapodnak, hogy a 674 hrsz-ú, természetben a Gyomaendrőd Hősök út 43
szám alatti, továbbá a 687. hrsz-ú természetben Gyomaendrőd Hősök út 39. sz. alatti ingatlanok vonatkozásában az
Önkormányzat, ingyenesen a köznevelési szerződés érvényességi idejére szóló használati jogot biztosított az
átvevő Egyházmegye részére. A vagyont kizárólag a közfeladat ellátása céljából adta az átvevő használatába az
Önkormányzat.
A jogviszony időtartama alatt 2016. évben 674 hrsz.-ú, Gyomaendrőd, Hősök útja 43. szám alatti ingatlan területén
lévő könyvtár épület, illetve a 687 hrsz.-ú, Gyomaendrőd, Hősök útja 39. szám alatti ingatlan területén lévő „Pintérház”, a leánykollégium és a nevelői kisház épületei visszakerültek az Önkormányzat kezelésébe.
Jelenleg az Egyházmegye a kétszintes 2164 m2 hasznos alapterületű oktatási épületet, a hozzátartozó 298 m2
hasznos alapterületű tornatermet, a 211 m2 hasznos alapterületű műhely-raktár épületet, a 31 m2 hasznos
alapterületű garázs és melléképületet, a sportpályát és lelátót, valamint az udvaron közlekedést biztosító szilárd
burkolattal ellátott építményeket használja.
Az Egyházmegye és az Önkormányzat között öt évvel ezelőtt létrejött közoktatási megállapodás és az
ingatlanhasználati szerződés 2019. augusztus 31. napjával lejár.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény(továbbiakban: köznevelési törvény)változása miatt a
következő időszakra az Egyházmegye és az Önkormányzat már köznevelési szerződést nem köthet, de az
intézmény Egyházmegye által történő működtetése érdekében az ingatlan használatára a szerződés megkötése
szükséges.
A köznevelési törvény alapján az egyházi köznevelési intézménynek rendelkeznie kell a nevelési-oktatási intézmény
működtetéséhez legalább öt nevelési évre az ingatlan használati jogával.
Ezért az Egyházmegye kéri az ingatlan újabb 5 évre történő használatára a szerződés megkötését.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyon kezelése, hasznosítása tekintetében az
alábbiak szerint rendelkezik.
1.
A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható
szervezettel köthető. A hasznosításra irányuló szerződés határozatlan vagy legfeljebb 15 éves határozott időre
köthető, amely időszak egy alkalommal legfeljebb 5 évvel meghosszabbító abban az esetben, ha a hasznosításra
jogosult valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette. E bekezdés szerinti korlátozás
nem vonatkozik az állammal, költségvetési szervvel, önkormányzattal vagy önkormányzati társulással kötött
szerződésre.
2.
Nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása,
valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben
hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.
Figyelemmel a köznevelési állami feladatellátásra javaslom a Gyomaendrőd Hősök út 39. szám alatti (687 hrsz-ú)
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ingatlanon lévő kétszintes 2164 m2 hasznos alapterületű oktatási épület, a hozzátartozó 298 m2 hasznos
alapterületű tornaterem, a 211 m2 hasznos alapterületű műhely-raktár épület, a 31 m2 hasznos alapterületű garázs
és melléképület, a sportpálya és lelátó, valamint az udvaron közlekedést biztosító szilárd burkolattal ellátott
építmények ingyenes használatba adását 5 év határozott időtartamra a Szeged-Csanádi Egyházmegye részére a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény feltételei mellett.
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
Döntési javaslat
"Megállapodás ingó és ingatlan vagyon használatára"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium (Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám, OM-azonosító: 028300), Gyomaendrőd, Hősök út 39. szám alatti
telephelye működtetése érdekében az ingatlan és ingó vagyon használatára az alábbi megállapodás tervezetet
javasolja elfogadásra az intézményt fenntartó Szeged-Csanádi Egyházmegye részére.
Megállapodás
ingatlan és ingó vagyon használatára közfeladat ellátása érdekében
(tervezet)
amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhely: Gyomaendrőd Selyem út 124. szám, statisztikai számjele:
15725527-8411-321-04, képviseli: Toldi Balázs polgármester), a továbbiakban, mint tulajdonos
másrészről
a Szeged-Csanádi Egyházmegye (székhely: Szeged Aradi vértanúk tere 2. szám, képviseli: dr. Kiss-Rigó László
szeged-csanádi püspök), a továbbiakban, mint használó
között a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium (Gyomaendrőd, Selyem út 109. szám, OMazonosító: 028300), Gyomaendrőd, Hősök út 39. szám alatti telephelye működtetése érdekében az alulírott napon a
következő feltételek szerint.
Előzmények:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és Szeged-Csanádi Egyházmegye közt megállapodás jött létre gimnáziumi
nevelés-oktatás feladatai ellátására. A felek megállapodtak, hogy a 674 hrsz-ú, természetben a Gyomaendrőd
Hősök út 43. szám alatti, továbbá a 687 hrsz-ú természetben Gyomaendrőd Hősök út 39. sz. alatti ingatlanok
vonatkozásában az Önkormányzat ingyenesen a köznevelési szerződés érvényességi idejére szóló használati jogot
biztosított az átvevő Egyházmegye részére. A vagyont kizárólag a közfeladat ellátása céljából adta használatba az
Önkormányzat.
Az Egyházmegye és az Önkormányzat között öt évvel ezelőtt létrejött közoktatási megállapodás és az
ingatlanhasználati szerződés 2019. augusztus 31. napjával lejár.
A Szerződő Felek jelen megállapodás előzményeként rögzítik, hogy közös céljuk, hogy az oktatási intézmény
működéséhez az ingatlan és ingó vagyon biztosítva legyen.
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Felek jelen használati megállapodást a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján kötik.
A fenti előzmények figyelembevételével a Felek az alábbi megállapodást kötik.
1. Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a Gyomaendrőd, belterület a 687. hrsz-ú természetben
Gyomaendrőd Hősök út 39. sz. alatti ingatlan.
2. Szerződő felek rögzítik, hogy a köznevelési intézmény feladatainak ellátásához a tulajdonos a kétszintes 2164 m2
hasznos alapterületű oktatási épületet, a hozzátartozó 298 m2 hasznos alapterületű tornatermet, a 211 m2 hasznos
alapterületű műhely-raktár épületet, a 31 m2 hasznos alapterületű garázs és melléképület, a sportpálya és lelátó,
valamint az udvaron közlekedést biztosító szilárd burkolattal ellátott építményeket, valamint a 2014. június 19.
napján kelt megállapodás alapján átadott ingó vagyon ingyenes használatát biztosítja a használó részére
köznevelési közfeladat ellátása céljából.
3. Szerződő felek megállapodnak továbbá, hogy a használó köteles írásban a fenntartói jogának megszűnéséről 8
napon belül értesíteni a tulajdonost.
4. A tulajdonos a 2. pontban leírt vagyont kizárólag a közfeladat ellátása céljából adja használatába.
5. A használat joga az Egyházmegyét 2019. szeptember 1. napjától 5 év határozott időtartamban illeti meg.
6. Szerződő felek rögzítik, hogy 2. pontban részletezett ingatlan és ingó vagyon a használó birtokában van, ezért
nem szükséges a külön birtokba adás. Az épületek használata során az áram, a gáz és víz, szennyvíz közművek
díjait a szolgáltatók a szolgáltatási szerződések alapján a használónak számlázzák.
7. A használó az ingatlanon építési-átalakítási munkálatokat csak a tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása alapján
végezhet, ide nem értve a szokásos javítási, karbantartási munkákat.
8. A használó tudomásul veszi, hogy az ingatlanon végzett értéknövelő beruházásának megtérítésére sem a
használat időtartama alatt, sem annak megszűnését követően jogalap nélküli gazdagodás vagy más jogcímen igényt
nem tarthat.
9. A használó a használatba vett ingatlanban a tevékenységét saját felelősségére végzi. Köteles ehhez az illetékes
szakhatóságoktól a szükséges engedélyeket beszerezni és az előírt munkálatokat saját költségén elvégezni. A
szükséges felújítások, karbantartások és az állagmegóvással kapcsolatos valamennyi munkálatok elvégzésének
kötelezettsége és a költségek teljes mértékben történő viselése használót terheli. Használó köteles a
vagyonelemeket rendeltetésüknek megfelelően használni, saját költségén fenntartani és állagát megóvni. Az
üzemeltetés során történő természetes elhasználódások pótlása – saját költségén – a használó kötelezettsége.
10. A Használó jelen megállapodás megszűnésekor
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadni.

vagy

felbontásakor

köteles

a

vagyonelemeket

11. A megállapodás az alábbi esetekben szűnik meg:
a) a használó fenntartói joga a köznevelési intézmény vonatkozásában megszűnik,
b) a tulajdonos által történő rendkívüli felmondás esetén, melynek okai a következők lehetnek:
- a használó a megállapodásba vállalt lényeges kötelezettségeit felszólítás ellenére - az abban megjelölt határidőn
belül - nem teljesíti;
- a használó vevő a vagyont nem a jelen megállapodásban meghatározottak szerint használja;
- a használó a vállalt köznevelési közfeladatot nem látja el;
- az Nvtv. 11. § (12) bekezdésében meghatározott ok.
12. A megállapodás megszűnése esetén a használó köteles a birtokában lévő ingó és ingatlan vagyont a tulajdonos
birtokába visszaadni. Amennyiben a megállapodás megszűnése a 11. pont a) pontja alapján történik, a visszaadás
időpontja a fenntartói jog megszűnésének napja.
Amennyiben a megállapodás a tulajdonos rendkívüli felmondása miatt szűnik meg, abban az esetben a rendkívüli
felmondás bejelentését követő augusztus 31-én köteles a használó a vagyont a tulajdonosnak visszaadni. Az ingó
vagyont vagyonleltár alapján, míg az ingatlant állapotfelmérés mellett legalább az átadás kori műszaki állapotában
köteles visszaadni.
13. A jelen megállapodás körében kapcsolattartó személyek:
A tulajdonos részéről:

- név: Csényi István
- cím: Gyomaendrőd, Selyem út 124
- e-mail cím: csenyi@gyomaendrod.hu
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- telefon:581- 232
A használó részéről:

- név: Barabás Hunorné
- cím: Szeged, Aradi vértanúk tere 2.
- e-mail cím: szegekif@katolikus.hu
- telefon/fax: 06/20/448-5030

14. A használó a tulajdonosi ellenőrzést köteles tűrni, az ellenőrzés érdekében kötelezhető minden közérdekből
nyilvános adat, valamint – a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok megtartásával – az önkormányzati
vagyonra és a használatra vonatkozó adat szolgáltatására és okirat bemutatására.
15. A megállapodásra egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény és a vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadók.
Szerződő felek megállapítják, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő- testülete a …/2019 .(…) sz.
önkormányzati képviselő-testületi határozatával, …………. …………………… a … sz. határozatával a jelen
megállapodás szövegét jóváhagyta, és felhatalmazta a képviselőket annak aláírására.
…………, 2019. ……………..…

Toldi Balázs
polgármester
Gyomaendrőd Város Önkormányzat

dr. Kiss-Rigó László
szeged-csanádi püspök
Szeged-Csanádi Egyházmegye

Ellenjegyzem:

Ellenjegyzem:

................................................................................................................................................................................................
Önkormányzat
Egyházmegye
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az oktatási intézmény használatában álló vagyonelemek
tárgyában járjon el a Szeged-Csanádi Egyházmegyénél, és a megállapodást kösse meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2019. június 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Döntés központi orvosi ügyeleti ellátás biztosítására megkötendő
szerződésről
Takács Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2019. május 30-ai ülésén döntést hozott arról, hogy a beszerzési eljárás eredményeként a
jelenlegi szolgáltatóval a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. (1131. Budapest, Topolya utca 4-8.)
szerződést köt egy éves időszakra a központi orvosi ügyeleti ellátás biztosítására. A képviselő testület az eljáráshoz
kapcsolódó szerződés tervezet pontosítását kérte, mely jelen előterjesztés 1. számú mellékleteként kerület
előkészítésre.
A szerződésben rögzítésre került a halottak vizsgálatával kapcsolatos szabályozás, a szolgáltatás díjazása, a
lakosság szám és az ellátási területhez tartozó települések.
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet a szerződés tartalmának megismerésére és döntés meghozatalára.

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Polgármester felhatalmazása szerződéskötésre"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel
(1131. Budapest, Topolya utca 4-8.), mint nyertes ajánlattevővel kötendő szerződést 2019. július 1.-2020. június 30.
időhatállyal és az önkormányzat által fizetendő kiegészítő finanszírozási díj 95,6 Ft/lakos/hó összegével, a
következő szövegezéssel fogadja el:
"SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
ORVOSI ÜGYELET ELLÁTÁSÁRA
tervezet
Mely létrejött egyrészről:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. sz., adószám: 15725527-2-04,
képviseli: Toldi Balázs polgármester (a továbbiakban Megrendelő),
másrészről:
Cégnév: Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Székhely: 1131 Budapest, Topolya utca 4-8.
Cégjegyzék szám: 01-09-187743
Adószám: 24887865-1-41
Bankszámla szám: 12100011-17614973-00000000
Képviseli: Rédei József
továbbiakban: Szolgáltató
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között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
1.)

Előzmények:

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kötelező alapfeladatai közé tartozik az ügyeleti ellátás biztosítása. Ennek
érdekében Megrendelő – a folyamatos szolgáltatás biztosítására – 2019. július 1. napjával szerződést kíván kötni a
helyi beszerzési eljárás lefolytatása alatt legkedvezőbb ajánlatot nyújtó Szolgáltatóval.
2.)

A szerződés tárgya:

a.) Megrendelő megrendeli, Szolgáltató elvállalja a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint az ügyeleti
ellátás biztosítását.
b.) Gyomaendrőd város település lakosai, (a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, továbbiakban NEAK által
finanszírozott lakosság szám alapján) + 10 % településen ideiglenesen tartózkodó népesség, teljes körű felnőtt- és
gyermek központi háziorvosi ügyelet ellátása munkanapokon 16:00 órától másnap reggel 8:00 óráig. A heti
pihenőnapokon és a munkaszüneti napokon, továbbá munkanap áthelyezés esetén az érintett szombatokon az
ügyelet időtartama reggel 8:00 órától a következő munkanap reggel 8:00 óráig tart.
A központi orvosi ügyeleti tevékenység az alábbi települések közigazgatási területére terjed ki:
Gyomaendrőd, Mezőberény, Köröstarcsa, Kamut, Csárdaszállás, Hunya, Dévaványa, az alábbi struktúrában:
Gyomaendrőd központban folyamatosan az ügyeleti idő alatt (munkanapokon 16:00 órától másnap reggel 8:00
óráig. A heti pihenőnapokon és a munkaszüneti napokon, továbbá munkanap áthelyezés esetén az érintett
szombatokon az ügyelet időtartama reggel 8:00 órától a következő munkanap reggel 8:00 óráig): 1 orvos, 1 nővér, 1
gépkocsivezető
Mezőberény alközpontban folyamatosan az ügyeleti idő alatt (munkanapokon 16:00 órától másnap reggel 8:00 óráig.
A heti pihenőnapokon és a munkaszüneti napokon, továbbá munkanap áthelyezés esetén az érintett szombatokon
az ügyelet időtartama reggel 8:00 órától a következő munkanap reggel 8:00 óráig): 1 mentőtiszt, 1 gépkocsivezető
Dévaványa telephelyen folyamatosan az ügyeleti idő alatt (munkanapokon 15:00 órától másnap reggel 7:00 óráig. A
heti pihenőnapokon és a munkaszüneti napokon, továbbá munkanap áthelyezés esetén az érintett szombatokon az
ügyelet időtartama reggel 7:00 órától a következő munkanap reggel 7:00 óráig): 1 mentőtiszt vagy diplomás ápoló, 1
gépkocsivezető (ápolói végzettséggel).
c.) A Szolgáltató kijelenti, hogy az ügyeleti tevékenység szervezése során a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (4)
bekezdésében meghatározott képesítéssel rendelkező orvost és a 12. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott
szakképesítéssel rendelkező, megfelelő létszámú alkalmazottat foglalkoztat.
3.)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek:

A Szolgáltatót szolgáltatásának ellenértéke az alábbiak szerint illeti meg:
a.) a Szolgáltató az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (továbbiakban: NEAK) közvetlenül köt finanszírozási
szerződést, aki a szolgáltatás ellenértékét az abban meghatározott feltételekkel és határidőben fizeti meg.
b.1.) Megrendelő a Szolgáltató részére a 3.b.2.) pontban meghatározott összegű ellenszolgáltatást biztosít, utólag
megfizetve a Szolgáltató által kiállított számla alapján, átutalással, a havi teljesítést követő 30 napos fizetési
határidőn belül, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire.
b.2.) A Megrendelő a Szolgáltatónak az orvosi ügyeleti szolgálat ellátásáért fizetendő díja havonta bruttó 95,6
Ft/lakos/hó.
A Megrendelő a havi díjat a Szolgáltató által tárgyhónapot követő hónapban kiállított és a Megrendelőnek
megküldött számla alapján fizeti meg a Gránit Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett 1210011-17614973-00000000
számú számlájára történő átutalással.
c.) Amennyiben a feladatellátásra a NEAK által biztosított finanszírozás összege emelkedik, úgy a Megrendelő által
fizetett havi díj összege annyival csökken, amennyivel a NEAK által biztosított finanszírozás emelkedik. A NEAK által
biztosított finanszírozás csökkenése esetén ugyanakkor a Szolgáltató nem tarthat igényt az Önkormányzat által
fizetendő díj növelésére.
4.)

A szolgáltatás tartalma:

a.) A Szolgáltató az ügyelet ellátásának időtartama alatt köteles gondoskodni arról, hogy az ügyeletet igénybe vevő
betegek az egészségi állapotuknak megfelelően sürgős esetben a megfelelő egészségügyi intézménybe kerüljön
beszállításra. A Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerint köteles az
adminisztrációt és betegdokumentációt folyamatosan és naprakész állapotban tartani és szükség esetén a
Megrendelőt tájékoztatni.
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b.) A Megrendelő jogosult a Szolgáltató pedig köteles a teljeskörű felnőtt- és gyermek háziorvosi ügyeleti szolgálatról
Gyomaendrőd Város lakosait és háziorvosait tájékoztatni. A Szolgáltató köteles a panaszkezelési eljárási rendben
meghatározottak szerint havonta az Önkormányzati díjfizetésre vonatkozó számla megküldésével egyidejűleg,
írásban tájékoztatni a Megrendelőt a megelőző hónapban az ügyeleten megjelent összes betegek számáról és az
általa elismert panaszok számáról.
c.) A Szolgáltató köteles arra, hogy amennyiben az ügyeleti szolgáltatás során a teljesítésben közreműködő
szakszemélyzet személyi összetételében változás következik be, akkor a szolgáltatásba újonnan bevont személyek
esetében is be kell nyújtani a Megrendelő részére a feladat ellátásához szükséges, és jogszabályban meghatározott
szakmai alkalmasságot igazoló dokumentumokat.
d.) Figyelembe véve, hogy a szolgáltatás helyeként megjelölt ügyeletként használt épületrész berendezésekkel és
felszerelésekkel együtt a Megrendelő tulajdonát képezi, továbbá mivel az épületben 2 db háziorvosi rendelő és 1 db
fogorvosi rendelő is működik, a Szolgáltató köteles betartani az egészségügyi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi és
tűzvédelmi szabályokat.
e.) A Szolgáltató köteles a Megrendelő írásban megküldött kérésére az ügyeleti szolgáltatás teljesítéséről 15
napon belül írásban beszámolni, ezen túl külön írásbeli felszólítás nélkül a jelen pont alapján tárgyévről a tárgyévet
követő év január 31-ig írásbeli beszámolót készíteni, melyet a Megrendelő képviselője köteles a Képviselő-testület
következő, esedékes ülése elé terjeszteni.
f.)
A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a szolgáltatási szerződés alapján végzett tevékenysége során a
Megrendelőnek vagy harmadik személyeknek kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
5.)

A szerződés időtartama:

A Felek jelen szerződést 2019. július 1. napjától kezdődő, határozott időtartamra kötik azzal:
Szolgáltató teljes körű felnőtt- és gyermek háziorvosi ügyeletet a Megrendelő által kiírt – szolgáltatásra vonatkozó –
2020. június 30. napjáig.
6.)

A Megrendelő kötelezettségei:

a.) A Megrendelő a jelen szerződés hatálybalépésekor az ügyeleti szolgálat biztosításához a szerződés teljes
időtartama alatt ingyenes használatra átadja a Megrendelő tulajdonában álló 5500 Gyomaendrőd, Fő út 3. szám
alatti, 5008/2/A/1 hrsz alatt bejegyzett, 247,31 m2 alapterületű, orvosi ügyelet ellátására alkalmas épületrészt, az
ahhoz tartozó berendezési és felszerelési tárgyakat.
b.) A szerződés hatálybalépésével, illetve az ügyeleti szolgálat megkezdéséig a Megrendelő jegyzőkönyv felvétele
mellett átadja a Szolgáltatónak az ingatlan alaprajzáról készült leírást, valamint a berendezési és felszerelési
tárgyakat ( leltárív szerint).
c.)
A Megrendelő a Városi Egészségügyi Intézményén keresztül biztosítja a közüzemi szolgáltatások elérését,
valamint a telefon- és internet használatot.
7.)

A Szolgáltató kötelezettségei:

a.) A Szolgáltató a szolgáltatás díjából köteles biztosítani az ügyeleti szolgáltatással kapcsolatos valamennyi
költséget, valamennyi személyi és dologi költséget, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.). ESZCSM rendeletben előírt szakmai minimumfeltételek biztosításához,
pótlásához szükséges költségeket.
b.) A Szolgáltató a Megrendelő által átadott ingatlant és eszközöket köteles a jó gazda módjára kezelni, azokon az
állagmegóváshoz szükséges karbantartási munkát elvégezni. Az elhasználódott berendezések pótlásáról, valamint
jogszabályváltozásból adódóan a műszerezettségre vonatkozó minimumfeltételekről a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM
rendelet alapján, a Szolgáltató köteles gondoskodni a saját költsége terhére.
c.)
Köteles továbbá a megjelölt orvostechnikai eszközök kötelező felülvizsgálatát elvégeztetni, az esetleges
javíttatásról a kiadott jegyzőkönyv alapján gondoskodni. A Szolgáltató köteles gondoskodni a tevékenység
végzésével kapcsolatos gyógyszer, szakmai anyag, eszköz, gépjármű, nyomtatványok, illetve minden egyéb eszköz,
– mely a szolgáltatás végzéséhez feltétlenül szükséges – folyamatos biztosításáról, használatáról.
d.) A Szolgáltató köteles az átadott épületrész helyiségeinek, és az épülethez tartozó földterület, valamint a külső
terek (pl.: járda, lépcső, rámpa) tisztán tartásáról, csúszásmentesítéséről gondoskodni.
e.) A Megrendelő kiköti, hogy a leltár szerint átadott eszközöket, felszereléseket a Szolgáltató kizárólag az
egészségügyi szolgáltatás érdekében, a szolgáltatás helyén használhatja. Az átadott felszerelések és eszközök
15

használhatóságát a szerződés teljes időtartama alatt a Szolgáltatónak folyamatosan biztosítani kell. (Szükséges
pótlás.)
f.)
A Szolgáltató köteles megtéríteni a Városi Egészségügyi Intézmény részére az ügyeleti tevékenység
biztosításával felmerült közüzemi költségeket, az alábbiak szerint:
- A Szolgáltató a közüzemi szolgáltatókkal önállóan köteles szerződést kötni a következő szolgáltatások
tekintetében: elektromos áram, szemétszállítás.
- A Városi Egészségügyi Intézmény közvetített szolgáltatásként továbbszámlázza a Szolgáltató részére az épület
teljes egészére mért vízfogyasztás 38,4%-át, és a teljes mért gázfogyasztás 55%-át.
- Ezen kívül a 66/386-520 számú telefon, valamint az internet használatra vonatkozóan a Szolgáltató tudomásul
veszi, hogy a szolgáltatások előfizetője a Városi Egészségügyi Intézmény, a számlafizető pedig a Szolgáltató.
g.) A Szolgáltató köteles a szerződés hatálybalépésétől számított időponttól kezdődően az orvosi ügyelet ellátására
szolgáló épületrészre, berendezési és felszerelési tárgyakra a jelenleg érvényes, vagyonbiztosítás arányos
részének összegét megtéríteni, mely biztosítási összeget Megrendelő továbbszámláz Szolgáltató részére, a saját
eszközeire, felszereléseire pedig megfelelő biztosítást kötni.
h.) A Szolgáltató köteles tűrni, hogy a Megrendelő, illetve a Megrendelő megbízottja (Városi Egészségügyi
Intézmény munkatársa) előzetes értesítést követően az ügyeleti szolgálat zavarása nélkül ellenőrzi az átadott
épületrész, berendezési és felszerelési tárgyak, valamint az épülethez tartozó földterület használatát, azok
karbantartását, valamint a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését.
i.) Amennyiben az ügyeletet ellátó személy nem munkára képes állapotban jelenik meg, vagy ilyen állapotba kerül,
a Megrendelő bejelentése alapján Szolgáltató köteles legfeljebb 2 órán belül gondoskodni arról, hogy az ügyeletet a
továbbiakban munkára képes állapotban lévő személy lássa el.
j.) Felek megállapodnak, hogy a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
intézmény bentlakásos egységében bekövetkezett haláleset során a helyszíni halott-vizsgálatot végző orvos
legkésőbb az értesítését követő 2 órán belül a helyszíni halott-vizsgálatot megkezdi.
k.) Felek megállapodnak abban, ha a gyomaendrődi központi orvosi ügyeletről az orvosnak bármilyen okból
Mezőberény vagy Dévaványa ellátási területre kell vonulnia, az ott szolgálatot teljesítő mentőtisztnek az orvos
visszaérkezéséig meg kell jelennie a gyomaendrődi központban.
l.) A Szolgáltató köteles betartani a tevékenységre vonatkozó mindenkori jogszabályokat, különös tekintettel az
alábbiakra:
- Az orvosi ügyeletre vonatkozó törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek
- Az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
- A Kötelező Egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.)
Korm. rendelet
- Az Egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény
- Az Egészségügyi szolgáltatások egészségbiztosítási alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rend.
- Az Egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési
eljárásáról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rend.
- Az Egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges minimum feltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM.
r.
- Az Egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezeti kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.)
ESZCSM. rend.
- Az Orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM. rend.
- A Háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rend.
- A halott vizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet.
8.)

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Az ügyelet késedelmes megkezdése, az ügyelet megszakítása, vagy az ügyeletnek az előírt idő előtt történő
befejezése esetén napi 50.000,- Ft késedelmi kötbért köteles fizetni. Ezen kívül köteles megfizetni a kötbéren felül a
Megrendelő igazolt kárát.
Hibás teljesítési kötbért kell fizetni, ha a panaszkezelési eljárásrendben meghatározott nyilvántartásban rögzített és
elismert panaszok száma az adott hónapban eléri a hónapban az összes, ügyeleten megjelent betegek 10 %-át.
Ebben az esetben a kötbér az adott hónap szolgáltatási díjának 0,5 %-a.
9.)

Hatálybalépés:
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A jelen szolgáltatási szerződés 2019. július 1. napján lép hatályba. Ez a nap a szolgáltatás megkezdésének a napja.
A Szolgáltató eddig az időpontig köteles bemutatni a Megrendelőnek a szolgáltatás végzéséhez szükséges
működési engedélyt, valamint egyéb hatósági engedélyeket.
Szolgáltató képviselője kijelenti, hogy a Szolgáltató a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a
továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. A Szolgáltató a
nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú
nyilatkozat alapján a Megrendelő a szerződést felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a
szerződéstől eláll. (Ávr. 50. § (1a) bekezdés)
10.) A szerződés megszűnése:
a)

Felek a jelen szolgáltatási szerződést közös megegyezéssel írásban bármikor megszüntethetik.

b) A Megrendelő a szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal írásban megszüntetheti, amennyiben a
Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatást nem a jelen szerződésben foglaltak szerint végzi, a rendelkezésére
bocsátott vagyont nem az ügyeleti ellátás teljesítésére használja, az ügyeleti szolgáltatás végzését jogellenesen
másnak átengedi, az ügyeleti szolgálathoz biztosított épületrész használatát jogellenesen másnak átengedi, valamint
a karbantartással kapcsolatos feladatokat elmulasztja. A felmondás feltétele, hogy a Megrendelő a szerződésszerű
teljesítésre a Szolgáltatót írásban felszólítsa, és annak a Szolgáltató haladéktalanul nem tesz eleget.
c) A Szolgáltató jogosult a szerződést írásban rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetni, ha a
Megrendelő szerződésszerű teljesítésére történő írásbeli felhívást követő 30 napon belül a Megrendelő a
szolgáltatásért fizetendő díjat nem a szerződés 3. b) pontjában meghatározottak szerint biztosítja, az épületrész
esetlegesen rendeltetésszerű használatát veszélyeztető hibát a Szolgáltató írásbeli értesítését kézhezvételét követő
15 napon belül a szükséges intézkedést nem teszi meg, és a hibát 60 napon belül nem hárítja el.
d) Megrendelő a szerződést rendes felmondással a Szolgáltatóhoz intézett írásbeli, egyoldalú nyilatkozatával 60
napos felmondási határidővel megszüntetheti.
e.1.) A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely
lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
e.2.) a szolgáltatást többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezete útján látja el,
f) A Szolgáltató köteles a szerződés megszűnésével egyidejűleg a jegyzőkönyv szerint átvett eszközöket az
átadáskori állapotnak megfelelően átadni, figyelembe véve az időközben bekövetkezett amortizációt.
11.) Illetékesség kikötése:
Jelen szerződésből adódó vitákat a felek kötelesek elsősorban békés tárgyalások útján rendezni. Arra az esetre,
amennyiben ez nem vezet eredményre a felek hatáskörtől függően kikötik a Szarvasi Járásbíróság, illetve a Gyulai
Törvényszék kizárólagos illetékességét.
A jelen szolgáltatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk-ról szóló 2013. évi V. törvény, a
szolgáltatás ellátását érintő jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Jelen szolgáltatási szerződést a felek áttanulmányozták, azt elfogadják, és mint akaratukkal mindenben egyezőt,
aláírják.
A szerződés mellékletét képezi:
Szolgáltató részére használatba adandó felszerelések leltári listája,
Szolgáltató panaszkezelési szabályzata
Kelt.: …………………, 2019. év ………. hó …. nap

…………………, 2019. év ………. hó …. nap

…………………………………..
Megrendelő
Toldi Balázs
polgármester
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

…………………………………..
Szolgáltató
Rédei József
Ügyvezető
Békés-Medical Kft.
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Ellenjegyzi:
…………………………………..
Pap-Szabó Katalin
Jegyző

…………………………………..
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Pénzügyi Osztályvezető

"
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2019. június 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a helyijárat 2018. évi üzemeltetéséről
Ambrózi Erzsébet, Pardi László 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!
A „Gyomaendrőd Város közigazgatási területén végzendő helyi közúti személyszállítás közszolgáltatási szerződés
keretében történő ellátása” tárgyában 2017-ben kiírt pályázati eljárásban a Mobilbusz Közlekedési Kft. tette a
legkedvezőbb ajánlatot, így a közszolgáltatási szerződés 2017. július 31-án aláírásra került.
A közszolgáltatási szerződés 8. pontja alapján a szolgáltató elkészítette a 2018. évre vonatkozó beszámolóját.
A beszámolót a csatolt melléklet tartalmazza.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mobilbusz Közlekedési Kft. által elkészített
Gyomaendrőd város helyi közlekedésével összefüggő 2018. évi közszolgáltatási feladatainak ellátásáról szóló
beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2019. június 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2019. évi első negyedévi
beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. elkészítette a 2019. március 31-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló
beszámolóját.
A társaság gazdálkodásának 1–3. hónap adózás előtti eredménye -9.011 eFt, amely az egy évvel korábbinál 2.557
eFt-al több.
A teljes árbevétel az előző év hasonló időszakához képest 11,34 %-kal nőtt. A beszámoló alapján az eladott
fürdőbelépők és hozzá kapcsolódó szolgáltatások árbevétele 37,52 %-kal nőtt, ugyanakkor a gyógyászati árbevétel
6,42 %-kal, a szállás árbevétel pedig 17,93 %-kal csökkent.
A személyi jellegű költségek 6,3 %-kal alacsonyabbak ugyanakkor az anyagjellegű ráfordítások 40 %-kal
magasabbak az egy évvel korábbinál.
A társaság 2018. hasonló időszakához képest közel 1 millió Ft-tal több önkormányzati támogatást használt fel a
képviselőtestület által megszavazott 27 millió forintos működési célú támogatásból.
Az 1-3. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
2019. 1–3. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ NONPROFIT KFT.

BESZÁMOLÓ

a 2019. évi I. negyedév működéséről

Készítette: Gera Krisztián, ügyvezető
Gyomaendrőd, 2019. június 5.

Vezetői összefoglaló

A Liget Fürdő 2019. évi I. negyedévének működése a 2019. évi üzleti tervnek megfelelően alakult.
2018. hasonló időszakához viszonyítva az értékesítés nettó árbevétele 11,34 %‐kal nőtt.
Területenként vizsgálva megállapítható, hogy amíg az eladott fürdőbelépők és hozzá kapcsolódó
szolgáltatások árbevétele 37,52 %‐kal nőtt, addig a gyógyászati árbevétel 6,42 %‐kal, a szállás
árbevétel pedig 17,93 %‐kal csökkent.
Az egyéb bevételeket vizsgálva megállapítható, hogy a munkaügyi támogatás 852 000 Ft‐tal csökkent,
mely abból adódik, hogy azon támogatott dolgozók szerződése hosszabbításra került, akikkel
elégedett volt a fürdő vezetősége.
2018. hasonló időszakához képest közel 1 000 000 Ft‐tal több önkormányzati támogatást használtunk
fel a képviselőtestület által megszavazott 27 millió forintos működési célú támogatásból.

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2019. I. n.évi támogatás felhasználása:

Felhasználás
időpontja:
2019. február 7.
2019. február 22.
2019. március 6.
2019. március 12.
Összesen:

jogcím
munkabér
rezsi számlák
munkabér
bérjárulék

nettó bevétel
3 500 000 Ft
3 000 000 Ft
4 000 000 Ft
2 000 000 Ft
12 500 000 Ft

A költségeket vizsgálva fontos megemlíteni, hogy a korábbi évek kötelező béremeléseinek hatására
jelentős mértékben nőttek a fürdő által igénybe vett szolgáltatások, beszerzett áruk árai. A víz, gáz és
villany költségeinek növekménye a legjelentősebb: 3,7 millió forintról 6,9 millió forintra nőtt 2018.
hasonló időszakához képest a rezsiköltség.
A bér‐ és járulékköltség tavalyi év hasonló időszakához képest 6,3 %‐kal csökkent, ugyanakkor a
kertészeti munkák kiszervezésre kerültek az első negyedévben, így az igénybevett szolgáltatás
költsége emiatt nőtt. Ezzel együtt a fürdő üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásának
költségei a kötelező béremelés ellenére sem növekedtek.
Összességében megállapítható, hogy a fürdő a piaci körülményeket figyelembe véve ugyanazokkal a
nehézségekkel küzd, mint a többi fürdő, ugyanakkor a lehetőségekhez mérten a lehető
leghatékonyabban használja fel a képviselő‐testület által rendelkezésre bocsátott működési célú
támogatást.

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nkft. 2018. és 2019. I. negyedévi
bevétel, költség összehasonlítása
Bevételek

2018. I. n.év
(ezer Ft)

2019. I. n.év
(ezer Ft)

belépőjegy+ rendezvény

6 056

8 328

gyógyászat

4 582

4 288

szállás

1 333

1 094

284

280

ért.nettó árbev. Össz.

12 255

13 990

egyéb bevételek

13 695

12 952

támogatás P.H

11 500

12 500

11 500

12 500

1 152

330

921

921

122

122

összesen

13 695

12 952

Bevételek összesen

25 950

26 942

3 775

6 917

220
1 496
2 059

348
2 656
3 913

396

517

1 179

823

56
650
468

60
673

5

90

bérleti díj

625

14

hirdetési díj

394

179

5 054

7 623

400
1239
135
436
204
1 540
102
999
18 500
771
30 694
1 711
‐6 455

440
1168
223
573
232
2 379
283
2 325
17 335
778
34 186
1 767
‐9 011

bérleti díj+ közüzemi díj
egyéb ért

1 éven belüli
támogatás munmkaügyi
Egyéb bevételek
-rendkívüli bevétel

Költségek
víz,gáz,villany
víz
áram
gáz
fenntartási, alkatrész, üzemanyag
egyéb anyag költség
irodaszer, nyomtatvány.
karszalag,tisztítószer, kézt, wc pap
TOP pályázat
Munka és védőruha
Egyéb(1 éven beül elh.)

egyéb igénybevett szolg.
könyvelő, könyvvizsg
reumatológus, gyógytornász
labor
szennyvíz
Telefon, posta
Egyéb(javítás,utazás,oktatás ügyvéd stb.)
Igénybevett szolg-TOP pályázat
egyéb szolg.(biztosítás,előadóműv, számtech. Sz.bank ktg,tagdíj)
bérköltség+járulék
écs
össz költség
Ráfordítások
EREDMÉNY

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2019. június 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2019. év 1-4 hónap beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. elkészítette a 2019. április 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról, valamint
az útfenntartásról szóló beszámolóját.
A társaság gazdálkodásának 1-4. hónap adózás előtti eredménye 51 ezer Ft veszteség, amely az egy évvel
korábbinál 1.750 eFt-tal elmarad.
A 2019. évi 1-4 hónapban az egy évvel korábbiakhoz képest a bevételek 41,72%-ka, míg a kiadások 30,17%-ka
teljesült.
Az 1-4. hónap gazdálkodásáról, valamint az útfenntartás készített beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
2019. 1-4. hónap gazdálkodásáról, valamint az útfenntartásról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2019. június 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2019. év 1-4 hónap gazdálkodási beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. elkészítette a 2019. április 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
A társaság 1-4 hónap gazdálkodásának adózott eredménye 1.380 eFt. A Kft-nek egy évvel korábban 9.585 eFt
vesztesége volt.
A társaság eredmény tartaléka a 9.585 eFt veszteség „leírása” miatt 33.587 eFt-ra csökkent. A saját tőke 187.797
eFt.
A társaság kötelezettségei összesen 8.346 eFt, a követelés állománya pedig 10.153 eFt.
Az 1-4 hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2019. 1-4
hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

22

9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2019. június 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a 2018 évi közfoglalkoztatási pályázat végrehajtásáról
Varjú Róbert
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Közfoglalkoztatási Irodája elkészítette a Járási Start közmunka
mintaprogramok 2018.-2019. évi beszámolóját, melyet a Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszer (rövidítve:
Ktk.) elektronikus rendszerébe 2019. április végén feltöltött, valamint – mellőzve a papíralapú formát- hivatali kapun
elektronikus aláírással ellátva a Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályának elküldött. A Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya a
megküldött beszámolót ellenőrizte, és felterjesztette elfogadásra a BM részére.
A 2018. évi közfoglalkoztatási pályázat 7 mintaprogramból tevődött össze (Belvízelvezetés mintaprogram, Illegális
hulladéklerakó helyek felszámolása mintaprogram, Mezőgazdasági földutak karbantartása mintaprogram,
Mezőgazdaság mintaprogram, Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás mintaprogram, Belterületi közutak
karbantartása mintaprogram, Bio- és megújuló energia felhasználás mintaprogram), melyek részletes beszámolóját
az előterjesztés melléklete tartalmazza. A mintaprogramokhoz kapcsolódó létszám 181 főre lett tervezve, mely
létszámhoz igazodtak a programokhoz kapcsolódó bérköltségek, beruházási-dologi költségek is. A programhoz
kapcsolódó 2018-2019. évi betervezett bérköltség elérte a 204.210.464.-Ft-ot, még a közvetlen költség pedig
50.077.281.-Ft-ra lett tervezve. A 181 fő-re tervezett létszám 33%-kal kevesebb volt az egy évvel korábban
tervezetnél.
Ennek ellenére a jóval kevesebbre tervezett létszám is soknak bizonyult a vártnál, ugyanis az előző évhez
hasonlóan tovább folytatódott a létszám csökkenés, ami megnehezítette a mintaprogramban vállalt feladatok
végrehajtását. A létszámcsökkenés 2018. nyár elejére olyan mértékűvé vált, hogy 2018. július 31-ával három
mintaprogramot is, (Bio- és megújuló energia felhasználás mintaprogram, Illegális hulladéklerakó helyek
felszámolása mintaprogram, Mezőgazdasági földutak karbantartása mintaprogram) meg kellett szüntetni. A jelentős
létszámcsökkenésnek továbbra is az volt az oka, hogy a versenyszférában, egyre többen el tudtak helyezkedni. A
létszámcsökkenés következtében a 2018-2019. évi bérköltség ténylegesen 106.745.294.-Ft lett, még a
programokhoz kapcsolódó beruházási és dologi költség 41.924.270.-Ft-ra módosult.
Összegezve a létszámcsökkenés ellenére az év közben megszünt három mintaprogramban vállalt feladatok
időarányosan teljesültek, valamint a megmaradt négy mintaprogramban vállalt feladatok pedig teljes egészében
végrehajtásra kerültek.
Kérem a beszámoló elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2018 évi közfoglalkoztatási pályázat
végrehajtásáról szóló beszámolót.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

24

10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2019. június 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Nemzeti Földalapba tartozó 001130/11 hrsz. földrészlet közfoglalkoztatási
program megvalósítása céljából történő önkormányzati vagyonkezelésbe
adása
Szmolár Eszter
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!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata lehetőséget kapott a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől (továbbiakban
NFA), hogy a „Gyomaendrőd 01130/11 a Szántó”, valamint a „Gyomaendrőd 01130/11 b Legelő és csatorna”
területeket öt évre, a közfoglalkoztatási program keretében ingyenesen vagyonkezelésbe vegye.
Ezen a területen jelenleg is gazdálkodik önkormányzatunk, azonban évente szükséges szerződni rá, térítési díj
ellenében.
Amennyiben a közfoglalkoztatási programokban a további években is részt kívánunk venni, úgy mindenképpen
szükséges jelen kérelmet benyújtani. A vagyonkezelésre irányuló kérelem benyújtására a hirdetmény közzétételének
napjától számított 30. napig beérkezően van lehetőség (esetünkben július 3-ig).
A kérelemmel kapcsolatos NFA dokumentáció jelen előterjesztés melléklete. A dokumentáció tartalmazza a
földigényléshez szükséges kérelem adatlapjait, illetve a kitöltési útmutatót.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a kérelem benyújtásának jóváhagyására!

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"A Nemzeti Földalapba tartozó 001130/11 hrsz. földrészlet közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából
történő önkormányzati vagyonkezelésbe adása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a Nemzeti Földalapba tartozó Gyomaendrőd, 001130/11 hrsz.
földrészlet vagyonkezelésbe adására vonatkozó kérelem benyújtását, közfoglalkoztatási program megvalósítása
céljából.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2019. 07. 03.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Szmolár Eszter
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A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet hirdetménye a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek
közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából történő önkormányzati vagyonkezelésbe adásáról
A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: NFA tv.), valamint
a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az
önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának
szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Földalapkezelő
Szervezet (a továbbiakban: NFA) az alábbi felhívást teszi közzé a települési önkormányzatok
számára:
I. Közfoglalkoztatási program céljára átadható területek
A program számára átadható földrészletek azonosító adatait a hirdetmény 1. melléklete
tartalmazza. A hirdetményben közzé nem tett földrészletekre a program céljára nem
nyújtható be kérelem.
II. A közfoglalkoztatási programban való részvétel feltételei
1. A települési (fővárosban a kerületi) önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat)
közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából a Nemzeti Földalapba tartozó földterületet
igényelhet. Földrészlet közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából akkor adható az
önkormányzat részére vagyonkezelésbe, ha arra a közfoglalkoztatásról és a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi
CVI. törvényben meghatározott, közfoglalkoztatási jogviszony alapján ellátható feladat
érdekében van szükség.
2. Az önkormányzat a program céljára más település területén fekvő földrészletekre is
nyújthat be kérelmet, feltéve, hogy az érintett földrészlet olyan településen fekszik, amelynek
közigazgatási határa a kérelmet előterjesztő önkormányzat településének közigazgatási
határától közúton vagy közforgalomtól el nem zárt magánúton legfeljebb 30 km távolságra
van.
3. Az NFA a földrészletet a program céljára 5 évre adja ingyenesen vagyonkezelésbe.
4. Az önkormányzat a vagyonkezelői jogot nem adhatja tovább.
5. A program keretében nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés
107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra
való alkalmazásáról szóló, 2014. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya
alá tartozó támogatás.
Az önkormányzat a támogatásra a rendelkezésre álló egyéni szabad mezőgazdasági de
minimis keretének függvényében nyújthat be kérelmet.
Az NFA tv. kapcsolódó rendelkezése:
„22. § (1) A Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet kötelező önkormányzati feladatok
ellátásának elősegítése érdekében ingyenes vagyonkezelésbe, temető létesítése céljából
ingyenesen tulajdonba adható a földrészlet fekvése szerinti települési (fővárosban a kerületi,
illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi)
önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat), valamint a megyei önkormányzat részére. A
Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet szociális földprogram és a közfoglalkoztatási program
megvalósítása céljából az önkormányzat számára ingyenesen vagyonkezelésbe adható. Az
önkormányzat a vagyonkezelői jogot nem adhatja tovább.”
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III. A vagyonkezelésbe adás iránti kérelem
A kérelem a 2. melléklet szerinti adatlap kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával
nyújtható be.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
1. Az önkormányzat azonosító adatait:
a) a nevét,
b) a székhelyét,
c) a KSH számát,
d) az adószámát,
e) a törzsszámát,
f) az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben szereplő ügyfélazonosító számát,
g) az aláírásra jogosult képviselője nevét, tisztségét.
2. Az igényelt földrészletekre vonatkozóan a település nevét, helyrajzi számát, művelési
ágát, térmértékét hektárban.
3. A kérelem indokait, a földrészlet használatának, hasznosításának tervezett módját.
4. A programban részt vevő személyek létszámát, azon belül a jövedelemmel rendelkező és
a jövedelemmel nem rendelkező személyek létszámát.
5. A programhoz kapcsolódó képzési programok ismertetését.
6. A program működtetéséhez rendelkezésre álló pénzügyi fedezet bemutatását, és az
önkormányzat közreműködésének módját.
7. A programban részt vevő agrár-szaktanácsadó vagy mezőgazdasági szakirányú
végzettségű személyek megjelölését, egyéb a program megvalósítását biztosító tényezőket.
8. Az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a program keretében hasznosított földrészletek
vonatkozásában a hasznosítással összefüggésben felmerülő költségeket, és kockázatot ki
viseli.
IV. A vagyonkezelésbe adás iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a hatályos helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet, valamint a képviselő-testület
által jóváhagyott településszerkezeti terv kivonatát, amely szerint az önkormányzat által
igényelt földrészlet a település igazgatási területén belül beépítésre nem szánt
mezőgazdasági terület (olyan térképet/térképkivonatot, melyen szabad szemmel látható a
kérelemmel érintett helyrajzi szám és annak övezeti besorolása),
b) a kötelezettséget vállaló nyilatkozatot arról, hogy a földrészletet a vagyonkezelési
szerződés időtartama alatt az önkormányzat:
- a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerinti más célra nem hasznosítja,
és
- az a) pont szerinti területfelhasználási egységet nem módosítja,
c) az önkormányzat nyilatkozatát a jelenlegi és az azt megelőző két évben igénybe vett
csekély összegű (de minimis) támogatásokról,
d) a kérelmező önkormányzat képviselő testületének a pályázat benyújtására vonatkozó
döntését,
e) a program keretében hasznosított földrészletek vonatkozásában a hasznosítással
összefüggésben felmerülő költségek és kockázat viselését alátámasztó dokumentumokat (pl.
nyilatkozat, kivonat önkormányzati rendeletből),
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f) az önkormányzat nyilatkozatát az agrár-szaktanácsadó rendelkezésére állásáról
V. A kérelmek elbírálása, szerződéskötés
1. Az önkormányzat a földrészletnek a vagyonkezelésébe adására irányuló, írásbeli kérelmét
az NFA Központjában, a 2. mellékletben foglalt adatlapon terjeszti elő. Az adatlap egyes
rovataira adott válasz legfeljebb 4000 karakter terjedelmű lehet. Az adatlaphoz csatolt
dokumentumokat laponként a jegyző hitelesítésével, aláírásával, pecsétjével kell ellátni. Az
NFA a határidőben beérkezett önkormányzati kérelmet megvizsgálja és a részletes szakmai
javaslatát megküldi az Agrárminisztériumnak. Az NFA javaslata alapján az agrárpolitikáért
felelős miniszter a döntési javaslatot is tartalmazó előterjesztést benyújtja a Kormány
részére.
Amennyiben több önkormányzat nyújtott be kérelmet azonos földterület(ek)re, az NFA a
település fekvése, az önkormányzat kérelmében megfogalmazottak megvalósíthatósága és
az előzetesen beadott igénye alapján hozza meg a döntését.
2. A vagyonkezelésbe adásról az NFA tv. szerint az NFA javaslata alapján az agrárpolitikáért
felelős miniszter által előterjesztett döntési javaslat alapján a Kormány dönt.
3. A Kormány döntésének a Magyar Közlönyben történő közzétételétől számított 15 napon
belül az NFA és a jogosult önkormányzat ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas
vagyonkezelési szerződést köt.
A Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet hasznosítására irányuló szerződés nem köthető
azzal az önkormányzattal, amely
- önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll;
- az NFA tv. 19. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján az NFA-val szemben
120 napot meghaladó lejárt tartozással rendelkezik;
- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontja szerinti, 60 napnál
régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik;
- állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három évnél nem régebben lezárult
– eljárásban hamis adatot szolgáltatott, és ezért az eljárásból kizárták.
A szerződés alapján az önkormányzat köteles gondoskodni a vagyonkezelői jogának az
ingatlan-nyilvántartásba és a földhasználati-nyilvántartásba történő bejegyzéséről. Ez a
kötelezettség vonatkozik az ingatlanrészlet esetén az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez
szükséges változási vázrajz készíttetésére is.
4. A vagyonkezelői jogviszony fennállása alatt a vagyonkezelő önkormányzat évente január
31-ig beszámol az NFA-nak
a) a szerződésben foglaltak betartásáról,
b) a program megvalósulásáról,
c) a vagyonkezelésbe vett földrészletek hasznosításáról, továbbá
d) köteles az NFA-t tájékoztatni a jogviszony körülményeinek minden olyan lényeges
változásáról, amely a vagyonkezelési szerződés módosítását teszi indokolttá.
5. Az NFA a vagyonkezelési szerződésben foglaltak betartását ellenőrizheti.
6. A vagyonkezelési szerződés részletes tartalmát jogszabályok határozzák meg.
7. Az NFA fenntartja azon jogát, hogy a megjelent Hirdetményt a kérelmek benyújtására
nyitva álló határidő lejárta előtt visszavonja.
VI. Az NFA nem készít szakmai javaslatot az alábbi esetekben
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1. Az NFA nem javasolhatja a Kormány számára a vagyonkezelésbe adást, ha
a) az önkormányzat a hirdetményben nem szereplő vagy a hirdetmény II. 2. pontjának nem
megfelelő földrészletre nyújtott be kérelmet,
b) az önkormányzat a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget, és az erre megállapított
határidő meghosszabbítását sem kérte,
c) az önkormányzat kérelme nem felel meg jelen hirdetményben előírt tartalmi és formai
követelményeknek.
2. A kérelem határidőn túl érkezett be.
Az 1. és 2. pontban nem szereplő esetekben az NFA a kérelmezőt megfelelő határidő
kitűzésével, hiánypótlásra szólítja fel.
VII. A kérelem benyújtása
Az önkormányzat a kérelmét postai úton (NFA címe: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) vagy
személyesen (NFA ügyfélszolgálati iroda címe: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.;
ügyfélfogadási idő alatt: hétfő–csütörtök 8:00–14:00; pénteken 8:00-13:30) nyújthatja be,
jelen hirdetmény közzétételének napjától számított 30. napig. A határidőn túl beérkezett
kérelmeket az NFA érdemben nem vizsgálja. A kérelmében, kérjük hivatkozzon az alábbi
tárgyra: Közfoglalkoztatás 2019.
VIII. Információ kérése
A
hirdetménnyel
kapcsolatban
információ
kérhető
alábbi
e-mail-címen:
kozfogesszocprogram2019@nfa.gov.hu. Megkeresésében, kérjük hivatkozzon az alábbi tárgyra:
Közfoglalkoztatás 2019.

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
képviseletében
Nagy János
elnök
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1. melléklet
A közfoglalkoztatási programra meghirdetett földrészletek listája
Település

Fekvés

Helyrajzi
szám

művelési ág

terület
(ha)

Aranykorona

Megye

Ásotthalom

Külterület

0161/12

Rét

12,3696

162,10

Csongrád

Ásotthalom

Külterület

0161/14

Szántó

1,3327

12,93

Csongrád

Ásotthalom

Külterület

0161/19

Rét

1,5822

24,68

Csongrád

Ásotthalom

Külterület

0398/21

a

Szántó

2,0690

37,66

Csongrád

Balatonakali

Külterület

0108/10

a

Legelő

1,4399

1,73

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0108/10

b

Szőlő

0,6880

35,84

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0108/10

c

Kivett-gazdasági
épület, udvar

0,0463

0,00

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0108/10

d

Gyümölcsös

1,5831

49,55

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0108/10

f

Gyümölcsös

2,4980

78,19

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0108/10

g

Szőlő

3,6758

191,51

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0108/10

h

Legelő és út

3,9596

4,75

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0108/10

j

Szőlő

5,7409

299,10

Veszprém

Alrészlet
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Balatonakali

Külterület

0108/10

k

Gyümölcsös

0,1921

6,01

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0108/10

l

Kivett-gazdasági
épület, udvar

0,2936

0,00

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0108/10

m

Szőlő

3,2591

169,80

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0108/10

n

Szőlő

0,7547

39,32

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0108/10

p

Szántó és
gazdasági épület

0,6468

5,63

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0108/10

r

Kivett-saját
használatú út

2,7008

0,00

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0108/4

a

Legelő

8,0016

9,60

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0117/2

Rét

0,1708

2,82

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0117/4

a

Szántó

0,3597

3,13

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0117/4

b

Szántó

0,6654

5,79

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0117/4

c

Kivett-saját
használatú út

1,0746

0,00

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0117/4

d

Gyümölcsös

0,8916

27,91

Veszprém

6

Balatonakali

Külterület

0117/4

f

Szőlő

2,9083

151,52

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0117/4

g

Szántó

1,0394

9,04

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0117/4

h

Szántó

2,0392

17,74

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0117/4

j

Kivett-gazdasági
épület, udvar

0,1662

0,00

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0117/4

k

Szőlő

2,7335

142,42

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0117/4

l

Gyümölcsös

1,0358

32,42

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0117/4

m

Legelő

1,6904

2,03

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0117/4

n

Legelő

0,9977

1,20

Veszprém

Balatonakali

Külterület

017/70

Legelő

0,3939

0,83

Veszprém

Balatonakali

Külterület

060/8

Legelő

5,7994

6,96

Veszprém

Balatonakali

Zártkert

1012/6

Szőlő

0,2946

15,35

Veszprém

Balatonakali

Zártkert

1110

Fásított terület

0,0718

0,17

Veszprém

Biharnagybajom Külterület

0228/3

Szántó

0,6537

11,37

Hajdú-Bihar

Biharnagybajom Külterület

0294/13

Szántó

0,4287

13,76

Hajdú-Bihar

Biharnagybajom Külterület

056/65

Szántó

0,4316

6,65

Hajdú-Bihar

a
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Biharnagybajom

Zártkert

3451

Szántó

0,1424

3,46

Hajdú-Bihar

Biri

Külterület

0283/35

Szántó

0,4442

1,15

SzabolcsSzatmár-Bereg

Diósviszló

Zártkert

1515

a

Szántó

0,0625

1,47

Baranya

Diósviszló

Zártkert

1515

b

Szőlő és
gazdasági épület

0,0807

5,33

Baranya

Diósviszló

Zártkert

1515

c

Szántó

0,0639

1,50

Baranya

Dombrád

Külterület

0289/3

Szántó

0,1859

2,75

SzabolcsSzatmár-Bereg

Dombrád

Külterület

0294/12

a

Szántó

6,5247

62,60

SzabolcsSzatmár-Bereg

Dombrád

Külterület

0294/12

c

Rét

0,2998

3,66

SzabolcsSzatmár-Bereg

Egyek

Külterület

0477/7

a

Szántó

0,7859

6,50

Hajdú-Bihar

Egyek

Külterület

0477/7

b

Legelő

0,2506

0,53

Hajdú-Bihar

Felsőszentiván

Külterület

0308/8

Szántó

0,4814

13,95

Bács-Kiskun

Felsőszentiván

Külterület

0312/32

Szántó

0,7103

20,56

Bács-Kiskun

Felsőszentiván

Külterület

0345/1

Szántó

0,8045

21,00

Bács-Kiskun
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Füzesgyarmat

Külterület

0188/6

Szántó

4,0444

66,01

Békés

Füzesgyarmat

Külterület

0226/28

Szántó

2,2870

39,17

Békés

Füzesgyarmat

Külterület

0486/7

Szántó

0,7703

10,63

Békés

Füzesgyarmat

Külterület

0715/24

Szántó

4,8691

152,40

Békés

Füzesgyarmat

Külterület

0780/3

Szántó

6,6871

139,76

Békés

Görbeháza

Külterület

051/44

Szántó

1,8156

20,66

Hajdú-Bihar

Gyomaendrőd

Külterület

01130/11

a

Szántó

4,1906

73,20

Békés

Gyomaendrőd

Külterület

01130/11

b

Legelő és
csatorna

0,1656

2,58

Békés

Hajdúhadház

Külterület

0168/40

Rét

0,6907

6,01

Hajdú-Bihar

Hajdúhadház

Külterület

0168/41

Rét

0,8319

7,24

Hajdú-Bihar

Hajdúhadház

Külterület

0168/52

Rét

0,2642

2,30

Hajdú-Bihar

Hajdúhadház

Külterület

0259/3

Szántó

0,1511

2,49

Hajdú-Bihar

Hajdúhadház

Külterület

0301/2

Szántó

0,1922

3,17

Hajdú-Bihar

Hajdúhadház

Külterület

0303/2

Legelő

0,1958

0,55

Hajdú-Bihar

Hajdúhadház

Zártkert

18453/2

Szántó

0,1659

1,16

Hajdú-Bihar
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Hajdúhadház

Zártkert

18482/2

szőlő

0,0832

2,02

Hajdú-Bihar

Harta

Külterület

020/123

Szántó és út

0,2946

7,69

Bács-Kiskun

Harta

Külterület

020/54

Szántó és út

0,2286

5,97

Bács-Kiskun

Harta

Külterület

0341/50

Szántó

0,3496

9,12

Bács-Kiskun

Harta

Külterület

082/2

Szántó

0,2256

2,50

Bács-Kiskun

Harta

Zártkert

3594

Szántó

0,2877

7,51

Bács-Kiskun

Hejőpapi

Külterület

036/3

Legelő

0,6647

4,19

Borsod-AbaújZemplén

Hejőpapi

Külterület

057/9

Rét

1,6276

17,58

Borsod-AbaújZemplén

Hőgyész
Hőgyész

Külterület
Külterület

029/7
069/33

Legelő
Szántó

0,1192
0,1557

1,16
2,30

Tolna
Tolna

Ináncs

Külterület

019/3

Szántó

1,1330

22,99

Borsod-AbaújZemplén

Kamut

Külterület

0101/9

Szántó

25,9498

1073,28

Békés

Kamut

Külterület

062/10

Gyümölcsös

0,1733

7,52

Békés

Kaposmérő

Külterület

019/109

Szántó

2,3798

43,31

Somogy

Kaposmérő

Zártkert

1093/2

a

Szántó

0,2140

1,20

Somogy

Kaposmérő

Zártkert

1093/2

b

Rét

0,2785

7,49

Somogy

b

a

g
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Kaposmérő

Zártkert

815/7

a

Legelő

0,0883

0,73

Somogy

Kaposmérő

Zártkert

815/7

b

Fásított terület

0,0693

0,10

Somogy

Kaposmérő

Zártkert

883/2

a

Fásított terület

0,2304

0,32

Somogy

Kaposmérő

Zártkert

883/2

b

Szántó

0,0656

0,68

Somogy

Kaposmérő

Zártkert

914/2

Rét

0,2148

5,78

Somogy

Kaszaper
Kaszaper
Kaszaper
Keléd

Külterület
Külterület
Külterület
Külterület

0115/11
0172/17
0172/18
065/20

Szántó
Szántó
Szántó
Szántó

0,7365
0,7023
0,5032
3,2226

27,46
27,89
20,01
112,15

Békés
Békés
Békés
Vas

Kétegyháza

Külterület

0156/101

a

Szántó

1,4345

60,08

Békés

Kétegyháza

Külterület

0156/101

b

Legelő

0,0946

0,92

Békés

Kétegyháza

Külterület

0159/19

Szántó

1,3135

45,71

Békés

Kétegyháza

Külterület

0219/4

Legelő

2,2234

8,45

Békés

Kétpó

Külterület

011/47

Szántó

0,5000

20,00

Jász-NagykunSzolnok

Kétpó

Külterület

011/59

Szántó

0,4372

15,99

Jász-NagykunSzolnok

Kétpó

Külterület

0245/4

Szántó

0,8830

35,32

Jász-NagykunSzolnok
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Kétpó

Külterület

0255/29

Szántó

1,0259

35,70

Jász-NagykunSzolnok

Kétpó

Külterület

027/21

Szántó

1,5101

27,00

Jász-NagykunSzolnok

Kétpó

Külterület

027/24

Szántó

0,4152

6,48

Jász-NagykunSzolnok

Kétpó

Külterület

0271/11

Szántó

3,9239

156,20

Jász-NagykunSzolnok

Kétpó

Külterület

0271/12

Szántó

0,3046

12,18

Jász-NagykunSzolnok

Körösszegapáti

Külterület

0186/13

Szántó

2,2138

33,05

Hajdú-Bihar

Körösszegapáti

Külterület

0229/10

Rét

4,3918

53,58

Hajdú-Bihar

Körösszegapáti

Külterület

0336/19

Szántó

1,9092

33,22

Hajdú-Bihar

Körösszegapáti

Külterület

0356/6

Szántó

1,5681

20,90

Hajdú-Bihar

Körösszegapáti

Külterület

0407/10

Legelő

3,8682

25,65

Hajdú-Bihar

Körösszegapáti

Külterület

0417/3

Legelő

7,0806

44,64

Hajdú-Bihar

Körösszegapáti

Zártkert

2424/1

Kert

0,1018

2,13

Hajdú-Bihar

Kötegyán
Kötegyán

Külterület
Külterület

0359/5
0370/18

Szántó
Szántó

1,9075
5,6261

32,79
88,95

Békés
Békés

a
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Kunbaja

Külterület

0100/6

Szántó

1,0676

19,43

Bács-Kiskun

Kunbaja

Külterület

0140/1

Szántó

0,1771

3,81

Bács-Kiskun

Kunbaja

Külterület

0150/3

Legelő

0,2907

4,04

Bács-Kiskun

Kunbaja

Külterület

0150/94

a

Legelő

0,1590

2,21

Bács-Kiskun

Kunbaja

Külterület

0150/94

b

Szántó

0,6626

7,62

Bács-Kiskun

Kunmadaras

Külterület

0377/3

Szántó

3,6562

51,43

Jász-NagykunSzolnok

Kunmadaras

Külterület

0446/33

Szántó

0,7847

24,99

Jász-NagykunSzolnok

Kunmadaras

Külterület

0446/34

Szántó

0,9081

24,61

Jász-NagykunSzolnok

Lónya

Külterület

0154/7

Rét

4,6821

73,04

SzabolcsSzatmár-Bereg

Lónya

Belterület

173

Szántó

1,0529

12,85

SzabolcsSzatmár-Bereg

Madaras

Külterület

0165/2

Szántó

1,5231

29,09

Bács-Kiskun

Madaras

Külterület

0165/4

Szántó

0,4661

3,26

Bács-Kiskun

Madaras

Külterület

0288

Szántó

0,4936

12,88

Bács-Kiskun
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Magyarbánhegyes Külterület

052/32

Szántó

1,5374

49,03

Békés

Magyarhomorog Külterület

0401/2

Szántó és út

0,2359

2,45

Hajdú-Bihar

Magyarhomorog Külterület

0401/3

Legelő

0,1025

0,22

Hajdú-Bihar

Magyarhomorog Külterület

0406/33

Szántó

0,5697

9,91

Hajdú-Bihar

Magyarhomorog Külterület

041/20

Szántó

1,6937

30,00

Hajdú-Bihar

Magyarhomorog Külterület

0412/16

Legelő

3,2715

7,36

Hajdú-Bihar

Mártély

Külterület

046/10

Szántó

4,7509

115,45

Csongrád

Medgyesbodzás

Külterület

0125/42

Szántó

0,0616

2,14

Békés

Medgyesbodzás

Külterület

0127/11

Szántó

0,9743

29,03

Békés

Medgyesbodzás

Külterület

0131/9

Legelő

0,3568

6,49

Békés

Monok

Külterület

0160/44

Szántó

0,5353

15,79

Borsod-AbaújZemplén

Monok

Külterület

025/1

b

Szántó

3,3205

36,86

Borsod-AbaújZemplén

Monok

Külterület

048/2

a

Szántó

1,9876

15,11

Borsod-AbaújZemplén

Monok

Külterület

048/2

b

Fásított terület

0,0784

0,13

Borsod-AbaújZemplén
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Szőlő

0,2660

9,26

Borsod-AbaújZemplén

a

Fásított terület

0,0407

0,26

SzabolcsSzatmár-Bereg

0168/47

b

Szántó

0,1355

1,75

SzabolcsSzatmár-Bereg

Külterület

0363/142

b

Szántó

0,1812

4,10

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nagyhalász

Külterület

0363/27

Szántó

0,2890

6,53

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nagyhalász

Külterület

0363/28

Szántó

0,2034

4,60

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nagyhalász

Külterület

0363/29

Szántó

0,2040

4,61

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nagyhalász

Külterület

0363/30

Szántó

0,1858

4,20

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nagyhalász

Külterület

0363/31

Szántó

0,4995

11,29

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nagyhalász

Külterület

0363/32

Szántó

0,2326

5,26

SzabolcsSzatmár-Bereg

Monok

Külterület

052/8

Nagyhalász

Külterület

0168/47

Nagyhalász

Külterület

Nagyhalász
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Nyírábrány

Külterület

0231/2

Szőlő és
gazdasági épület

0,1461

2,03

Hajdú-Bihar

Nyírábrány

Külterület

0477/20

Szántó

0,2978

3,30

Hajdú-Bihar

Nyírábrány

Zártkert

9033

Legelő

0,1449

0,14

Hajdú-Bihar

Nyírábrány

Zártkert

9515

Szőlő

0,4496

6,25

Hajdú-Bihar

Nyírjákó

Külterület

092/24

a

Legelő

1,2478

1,25

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyírjákó

Külterület

092/24

b

Szántó

0,1204

0,76

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyírkarász

Külterület

0331/3

Szántó

1,9496

28,85

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyírkarász

Zártkert

2280

Kert

0,1306

0,40

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyírkércs

Külterület

075/25

Szántó

0,8141

5,13

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyírtét

Külterület

017/7

a

Legelő

2,3607

9,91

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyírtét

Külterület

017/7

b

Szántó

0,1709

2,20

SzabolcsSzatmár-Bereg
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Nyírtét

Külterület

02/3

a

Szántó

0,4242

6,78

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyírtét

Külterület

02/3

b

Rét

0,1711

1,49

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyírtét

Külterület

023/13

a

Szántó

0,3175

4,10

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyírtét

Külterület

023/13

b

Nádas

0,1766

0,21

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyírtét

Külterület

023/13

c

Rét

0,4361

3,79

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyírtét

Külterület

023/13

d

Szántó

0,4193

5,41

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyírtét

Külterület

033/9

Szántó

0,7451

9,61

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyírtét

Külterület

042/1

a

Nádas

6,7797

8,14

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyírtét

Külterület

042/1

b

Szántó

0,5757

10,02

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyírtét

Külterület

042/20

Szántó

0,6469

11,26

SzabolcsSzatmár-Bereg
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Nyírtét

Külterület

042/28

a

Szántó

0,7200

16,27

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyírtét

Külterület

042/28

b

Rét

1,6870

5,90

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyírtét

Külterület

042/29

a

Szántó

0,5138

11,61

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyírtét

Külterület

042/29

b

Rét

0,2720

0,95

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyírtét

Külterület

092/8

Szántó

1,5912

11,66

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyírtét

Külterület

097/37

a

Gyümölcsös

0,5243

11,38

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyírtét

Külterület

097/37

b

Fásított terület

0,4496

0,76

SzabolcsSzatmár-Bereg

Ópusztaszer

Külterület

054/4

Legelő

0,2299

1,91

Csongrád

Ópusztaszer

Külterület

054/5

Legelő

0,7941

6,59

Csongrád

Putnok

Külterület

0174/6

Rét

7,0846

258,59

Borsod-AbaújZemplén

Szabolcsbáka

Külterület

0186/8

Szántó

2,5576

27,25

SzabolcsSzatmár-Bereg
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Szabolcsbáka

Külterület

071/26

Szántó

0,3902

8,00

SzabolcsSzatmár-Bereg

Szaporca
Szaporca
Szaporca
Szécsény
Székkutas
Székkutas
Székkutas
Tarhos
Tarhos

Külterület
Külterület
Külterület
Külterület
Külterület
Külterület
Külterület
Külterület
Külterület

0180/11
0180/12
0218/26
0391/27
0226/34
0318/31
0318/31
034/18
034/18

a
b
a
b

Szántó
Szántó
Szántó
Szántó
Szántó
Szántó
Legelő
Szántó
Legelő

1,1593
1,1201
4,2761
0,6960
4,0000
6,7203
0,1432
3,9416
0,1436

29,72
29,73
91,93
20,00
118,00
198,25
1,95
142,58
1,75

Baranya
Baranya
Baranya
Nógrád
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Békés
Békés

Tarhos

Külterület

034/18

c

Fásított terület

0,3039

3,59

Békés

Téglás

Külterület

0251/1

Nádas

1,5399

1,85

Hajdú-Bihar

Téglás

Külterület

065/15

Szántó

0,3402

2,60

Hajdú-Bihar

Téglás

Külterület

065/16

Szántó

2,5148

14,47

Hajdú-Bihar

Téglás

Külterület

091/2

Szántó

0,3974

1,67

Hajdú-Bihar

Tiszaderzs

Külterület

0223/86

Szántó

10,8221

121,65

Jász-NagykunSzolnok

Tiszapüspöki

Külterület

02/10

Legelő

0,4697

0,80

Jász-NagykunSzolnok

Tiszapüspöki

Külterület

098/68

Szántó

2,7159

28,25

Jász-NagykunSzolnok
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Kert

0,1156

5,23

Jász-NagykunSzolnok

a

Legelő

2,5255

5,30

Jász-NagykunSzolnok

a

Legelő

0,6030

7,36

Jász-NagykunSzolnok

0179/11

Szántó

25,0000

224,54

Jász-NagykunSzolnok

Külterület

0179/9

Szántó

8,3433

143,71

Jász-NagykunSzolnok

Tiszaszentimre

Külterület

03/7

Szántó

1,1938

18,62

Jász-NagykunSzolnok

Tiszaszentimre

Külterület

03/8

Szántó

1,2797

19,96

Jász-NagykunSzolnok

Tiszaszentimre

Külterület

083/14

Szántó

1,8785

41,00

Jász-NagykunSzolnok

Tiszaszentimre

Belterület

2008/1

Legelő

0,5586

2,90

Jász-NagykunSzolnok

Tiszatelek

Külterület

02/41

Szántó

0,8898

16,39

SzabolcsSzatmár-Bereg

Tiszapüspöki

Zártkert

3068/2

Tiszasas

Külterület

049/7

Tiszaszentimre

Külterület

0114/2

Tiszaszentimre

Külterület

Tiszaszentimre
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Szőlő

0,1254

6,11

Borsod-AbaújZemplén

Szőlő

0,0669

3,26

Borsod-AbaújZemplén

0227/8

Szántó

2,0587

25,12

SzabolcsSzatmár-Bereg

Külterület

0337/80

Szántó

0,8315

9,78

SzabolcsSzatmár-Bereg

Tyukod

Külterület

046/18

Szántó

0,5650

11,81

SzabolcsSzatmár-Bereg

Újszilvás
Újszilvás
Újszilvás
Újszilvás

Külterület
Külterület
Külterület
Külterület

0306/5
031/1
031/4
041/11

Szántó
Szántó
Szántó
Szántó

0,8472
0,4316
1,1222
0,4010

24,51
4,49
11,67
7,43

Pest
Pest
Pest
Pest

Ura

Külterület

086/12

Szántó

1,5013

23,42

SzabolcsSzatmár-Bereg

Vajszló
Vajszló
Vajszló
Vajszló

Külterület
Külterület
Külterület
Külterület

0109/24
0125/25
0150/38
064/2

Szántó
Szántó
Legelő
Szántó

1,6738
0,2455
0,3976
0,5985

15,06
2,21
2,78
5,39

Baranya
Baranya
Baranya
Baranya

Vámosoroszi

Zártkert

454

Kert

0,1029

2,33

SzabolcsSzatmár-Bereg

Tolcsva

Külterület

075/34

Tolcsva

Zártkert

1645/2

Tyukod

Külterület

Tyukod

a

a
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Vámosoroszi

Zártkert

522

Kert

0,1151

2,60

SzabolcsSzatmár-Bereg

Vámosoroszi

Zártkert

523

Kert

0,1151

2,60

SzabolcsSzatmár-Bereg

Vámosoroszi

Külterület

0114/5

Szántó

1,5178

20,03

SzabolcsSzatmár-Bereg

Vésztő
Vésztő
Vésztő
Zsadány
Zsadány

Külterület
Külterület
Külterület
Külterület
Külterület

0171/22
035/43
073/27
021/23
0262/10

Szántó
Legelő
Szántó
Legelő
Szántó

2,8716
18,1816
2,8149
1,3078
1,3581

44,01
102,21
40,01
1,57
33,00

Békés
Békés
Békés
Békés
Békés

Zsadány

Külterület

0293/3

Rét és árok

0,6059

10,54

Békés

Zsadány
Zsadány
Zsadány
Zsadány
Zsadány
Zsadány
Zsadány

Külterület
Külterület
Külterület
Külterület
Külterület
Külterület
Külterület

0295/29
0295/29
0314/67
0346/30
0394/50
0406/8
0430/9

Szántó
Legelő
Szántó
Szántó
Szántó
Szántó
Szántó

0,8032
0,1103
3,8228
4,4749
1,2807
4,3346
2,8548

18,69
1,92
61,68
97,49
26,20
100,02
69,37

Békés
Békés
Békés
Békés
Békés
Békés
Békés

Zsáka

Külterület

0195/3

Szántó

5,7584

107,69

Hajdú-Bihar

Zsáka

Külterület

0881/7

Szántó

3,6122

85,18

Hajdú-Bihar

a
b
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2. melléklet
ADATLAP
kérelem benyújtásához
a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek
közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából történő önkormányzati vagyonkezelésbe
adásáról szóló hirdetményéhez
1. Az önkormányzat azonosító adatai:
a) neve
b) székhelye
c) KSH száma
d) adószáma
e) törzsszáma
f) ügyfél-azonosító száma*
g) aláírásra jogosult képviselőjének
neve, tisztsége
*Amennyiben felvett korábban az MVH útján támogatást és szerepel az Egységes Mezőgazdasági
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben.
Az igényelt földrészletek adatai (amennyiben a táblázat sorai nem
elegendőek, külön lapon folytatható annak kitöltése):

2.

Az önkormányzat a program céljára más település területén fekvő földrészletekre is nyújthat be
kérelmet, feltéve, hogy az érintett földrészlet olyan településen fekszik, melynek közigazgatási határa
a kérelmet előterjesztő önkormányzat településének közigazgatási határától közúton vagy
közforgalomtól el nem zárt magánúton legfeljebb 30 km távolságra van.

település

helyrajzi
szám

művelési ág

térmérték
hektárban

3. A kérelem indokai, a földrészlet(ek) használatának, hasznosításának tervezett
módja (amennyiben nem elegendő a hely, új lapon folytatható az indokolás):
Kérjük, hogy ebben a részben az alábbiakat írja le:
 a földrészletek hasznosításának módja (feleljen meg a művelési ágnak)
 az önkormányzati feladat, amelynek ellátását segíteni kívánja a föld hasznosításával
 a közfoglalkoztatottak közreműködésének leírása

A hasznosítás tervezett módja (pl. zöldségtermesztés Y hektáron, gabona X hektáron stb.):
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Az önkormányzati feladat, amelynek ellátását segíteni kívánja a föld hasznosításával (pl.
élelmiszersegély a rászorulók számára, a szociális étkeztetéshez nyersanyag biztosítása
stb.):

Közfoglalkoztatottak személyes közreműködésének módja (be kell mutatni, hogyan vesznek
részt földrészlet műveléséhez szükséges munkálatokban, pl. talaj-előkészítés, vetés,
palántázás, gyommentesítés, betakarítás stb.):

4. A közfoglalkoztatási programban foglalkoztatottak tervezett létszáma:
fő
Jövedelemmel rendelkező személyek:
Jövedelemmel nem rendelkező személyek:
5. Amennyiben rendelkezik állami forrásból megítélt és most beadott
közfoglalkoztatási programra fordítható támogatással, kérjük, adja meg a következő
adatokat:
A támogatás összege:
A támogatás mely időszakra szól?
A támogatást mikor ítélték meg?
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6. A programban részt vevő agrár-szaktanácsadó vagy mezőgazdasági szakirányú
végzettségű személy(ek):
Az NFA-nak biztosítania kell az állami földvagyon gondos kezelését, ezért szükséges szaktanácsadó
bevonása a programba. A szakembernek itt több, nem agrárvégzettségű résztvevő, illetve az
önkormányzat számára kell szakmai segítséget nyújtani, alapvetően szántó és kertészeti munkák
elvégzéséhez, ezért elsősorban ilyen szakirányú végzettség az elfogadható.

neve

végzettsége

részvétel módja
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7. A programhoz kapcsolódó képzési programok ismertetése:
A programba bevont rászorulók számára biztosítani kell, hogy a rájuk bízott földet szakszerűen
tudják művelni. A képzési programnak az a célja, hogy biztosítva legyen a kedvezményezettek
számára a szükséges mezőgazdasági ismeretekhez való hozzáférés.
Nem kell akkreditált, oktatási intézmény által szervezett képzési programot biztosítani, nincs részletes
előírás, de a közfoglalkoztatási programhoz kell, hogy kapcsolódjon.

A képzés tematikája (a mezőgazdasági ismereteknek mely témaköreit, milyen időtartamban
tartalmazza a képzés, pl. talajművelés, növényvédelem stb., elméleti és gyakorlati óraszám):

Képzési módszerek (pl. gyakorlati foglalkozás, előadás stb.):

Az előadók, oktatók személye, szakterülete:

Tárgyi, technikai, finanszírozási feltételei (tekintettel pl. a képzés helyszínére, tananyagra)

A képzés lezárásának módja (pl. vizsga, beszámoló):
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8. A program működtetéséhez rendelkezésre álló pénzügyi fedezet bemutatása és az
önkormányzat közreműködésének módja (a táblázat folytatható, kiegészíthető):
Az NFA az önkormányzat programját az állami termőföldek biztosításával támogatja. A program
más, szükséges forrásait az önkormányzatnak kell biztosítania, illetve megszerveznie.
Ilyen támogatás lehet
a) a földhasználati lehetőség,
b) a mezőgazdasági szolgáltatások és juttatások,
c) a munkaeszközök és a munkavégzéshez szükséges forgó eszközök,
d) a szaktanácsadás, a szakképzés
biztosítása.
Ebben a részben ezeket a támogatási formákat és az azokhoz szükséges források rendelkezésre
állását kell bemutatni.
Fontos, hogy az itt bemutatott költségvetés legyen összhangban az igényelt föld nagyságával,
a résztvevők számával és a bemutatott gazdálkodási módokkal.

Közreműködés módja

Mértéke
(gépóra, forint, db stb.)

Forrása
(pl. meglévő eszközök,
gépek, költségvetésbe
betervezett összeg, egyéb,
rendelkezésre álló pályázati
támogatás stb.)

Mezőgazdasági
szolgáltatások
(pl. szántás, tárcsázás stb.)
Munkaeszközök és a
munkavégzéshez
szükséges forgó eszközök
(pl. kéziszerszámok,
vetőmag, palánta stb.)
Szaktanácsadás,
szakképzés

……………, 2019. ……………… hó ……… nap

………………………………
aláírás

P. H.
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Nyilatkozat
Alulírott …………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….(név, születési hely, idő) mint
a(z) ……………………………………………… önkormányzat képviselője nyilatkozom, hogy az
önkormányzat:
az igényelt földrészlet a település igazgatási területén belül beépítésre nem szánt
mezőgazdasági terület és az(oka)t az önkormányzat a vagyonkezelési szerződés időtartama
alatt
o a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerinti más célra nem
hasznosítja,
o az azokra vonatkozó területfelhasználási egységet nem módosítja;
A program keretében hasznosított földrészletek vonatkozásában a hasznosítással összefüggésben
felmerülő költségeket, és kockázatot az alábbi felek viselik:
költségek és kockázatok viselésének módja,
név/megnevezés, lakcím/székhely
aránya

……………, 2019 ……………… hó ……… nap

………………………………
aláírás

P. H.
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Nyilatkozat
Alulírott …………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….(név, születési hely, idő) mint
a(z) ……………………………………………… önkormányzat képviselője nyilatkozom, hogy az
önkormányzat csekély összegű (de minimis) támogatást* 2017., 2018. és 2019. évben
1) nem vett igénybe
2) ……………………………… forint összegben vett igénybe. (Kérjük a megfelelő választ aláhúzni!)

……………, 20…, ……………… hó ……… nap

………………………………
aláírás

P. H.

* Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i
1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást (A jelenlegi és az azt megelőző két
évben legfeljebb 15000 euró összegben egy és ugyanazon vállalkozások esetében. Ezen összeghatár
felett a kedvezményezett csekély összegű támogatás igénybevételére nem jogosult.)
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Nyilatkozat
Alulírott …………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….(név, születési hely, idő), mint
a(z) ……………………………………………… önkormányzat képviselője nyilatkozom, hogy az
önkormányzat által a program keretében hasznosított földrészleteken termesztett növényeket, ezekből
előállított termékeket nem gazdasági céllal értékesíti, hanem Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében felsorolt, kötelező önkormányzati feladat
ellátásához használja fel.
……………, 20…, ……………… hó ……… nap

………………………………
aláírás

P.H.
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Nyilatkozat
Alulírott …………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….(név, születési hely, idő) mint
a(z) ……………………………………………… önkormányzat képviselője nyilatkozom, hogy az adatlap
6. pontjában megjelölt agrár-szaktanácsadó részt vesz a programban.
Továbbá büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy önkormányzat képviseletében a
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet …………………számú felhívására benyújtott adatlapon valamint
nyilatkozatokban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
……………, 20…, ……………… hó ……… nap

………………………………
aláírás

P. H.
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Csatolni kell a kérelemhez az alábbiakat:
(Az adatlaphoz csatolt dokumentumokat laponként a jegyző hitelesítésével, aláírásával,
pecsétjével kell ellátni.)

a) a hatályos helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet, valamint a képviselőtestület által jóváhagyott településszerkezeti terv kivonatát, amely szerint az
önkormányzat által igényelt földrészlet a település igazgatási területén belül
beépítésre nem szánt mezőgazdasági terület,
b)

a kötelezettséget vállaló nyilatkozatot arról, hogy a földrészletet a vagyonkezelési
szerződés időtartama alatt az önkormányzat:
- a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerinti más célra nem
hasznosítja, és
- az a) pont szerinti területfelhasználási egységet nem módosítja,

c)

az önkormányzat nyilatkozatát a jelenlegi és az azt megelőző két évben igénybe vett
csekély összegű (de minimis) támogatásokról,

d) a program keretében hasznosított földrészletek vonatkozásában a hasznosítással
összefüggésben felmerülő költségek és kockázat viselését alátámasztó
dokumentumokat (pl. nyilatkozat, kivonat önkormányzati rendeletből),
e) az önkormányzat nyilatkozatát az agrár-szaktanácsadó rendelkezésére állásáról,
f) az önkormányzat képviselő-testületének döntését a közfoglalkoztatási programban
való részvételről.

AZ ADATLAPOT ÉS MELLÉKLETEIT POSTAI ÚTON (NFA címe: 1149 BUDAPEST,
BOSNYÁK TÉR 5.) VAGY SZEMÉLYESEN (NFA ÜGYLÉLSZOLGÁLATI IRODA CÍME:
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ ALATT (HÉTFŐ–CSÜTÖRTÖK
8:00–14:00; PÉNTEKEN 8:00-13:30), JELEN HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉNEK
NAPJÁTÓL SZÁMÍTOTT 30. NAPIG BEÉRKEZŐEN KELL BENYÚJTANI!
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3. melléklet
TÁJÉKOZTATÓ
a kérelem benyújtásához
a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közül
termőföldek és mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek közfoglalkoztatási
program megvalósítása céljából önkormányzati vagyonkezelésbe adásáról szóló
hirdetményéhez

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet feladata egyebek mellett az önkormányzatok
közfoglalkoztatási programjainak támogatása a Nemzeti Földalapba tartozó
földrészletek ingyenes vagyonkezelésbe adásával
- a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény, valamint
- a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása
céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy
vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendeletben
megfogalmazottak szerint.
Az önkormányzatok közfoglalkoztatás keretében az önkormányzati feladatok ellátásának
segítése érdekében közfoglalkoztatási programot szervezhetnek.
Ehhez járul hozzá az NFA földalap biztosításával.
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Útmutató
az Adatlap (2. melléklet) kitöltéséhez
Az 1. Az önkormányzat azonosító adatai című ponthoz
Az f) pontban kért ügyfél-azonosító szám alapján tartja nyilván a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban MVH) a kedvezményezettet. Ez azt is feltételezi,
hogy a kedvezményezett előzetesen regisztrálta magát az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerben az MVH-nál. A regisztráció az alábbi oldalon keresztül érhető el:
http://www.mvh.allamkincstar.gov.hu
A 2. Az igényelt földrészletek adatai című ponthoz
Kérjük, hogy az itt megjelölt földrészletek adatai egyezzenek meg a Hirdetményben közzétett
adatokkal. Az önkormányzat kérelme nem szükséges, hogy a Hirdetményben megjelent
összes földrészletre vonatkozzon, azokból szabadon választhatja a programjának
legmegfelelőbbe(ke)t. A program céljára más település területén fekvő földrészletekre is
nyújthat be kérelmet az önkormányzat, feltéve, hogy az érintett földrészlet olyan településen
fekszik, melynek közigazgatási határa a kérelmet előterjesztő önkormányzat településének
közigazgatási határától közúton vagy közforgalomtól el nem zárt magánúton legfeljebb 30
km távolságra van.
Az NFA a hirdetményében megjelenteknek megfelelően 5 évre kívánja vagyonkezelésbe
adni a földrészleteket.
A 3. A kérelem indokai, a földrészlet(ek) használatának, hasznosításának tervezett
módja című ponthoz
Ebben a pontban kérjük az önkormányzat, a település lakosságának helyzetét, valamint a
közfoglalkoztatási programjának bemutatását az alábbiak szerint:
- az igényelt földrészletek használatának, hasznosításának tervezett módja
bemutatásánál a tervezett mezőgazdasági tevékenység leírása szükséges,
-

a kedvezményezettek, résztvevők körének, szociális helyzetének bemutatása,

-

az önkormányzati feladat bemutatása, melyet a közfoglalkoztatási programmal
segítenek.

Fontos, hogy az itt leírtak legyenek összhangban a kérelmezett földrészletek
sajátosságaival, művelési ágával, mértékével, elhelyezkedésével, és feleljenek meg az
önkormányzat által a tárgyban esetlegesen hozott rendeletnek illetve a bemutatott pénzügyi
fedezetnek.
A 6. A programban részt vevő agrár-szaktanácsadó vagy mezőgazdasági szakirányú
végzettségű személy(ek) című ponthoz
A közfoglalkoztatási program működtetése során agrár-szaktanácsadó bevonása szükséges
annak érdekében, hogy a mezőgazdasági munkavégzés eredményes legyen és
megvalósuljon az állami tulajdonú földön a gondos gazdálkodás. Ebben a pontban a
tanácsadó adatait kell megjeleníteni. Szükséges még a részvétel módját is részletezni. Lehet
az önkormányzat alkalmazásában álló személy, de lehet önkéntes munkát végző is. A
szaktanácsadó rendelkezésére állásáról az önkormányzatnak nyilatkoznia kell.
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A 7. A programhoz kapcsolódó képzési programok ismertetése című ponthoz
A közfoglalkoztatási programba bevont foglalkoztatottak számára biztosítani kell, hogy a
rájuk bízott földet szakszerűen tudják művelni. A képzési programnak az a célja, hogy
biztosítva legyen a kedvezményezettek számára a szükséges mezőgazdasági ismeretekhez
való hozzáférés.
A képzési program során szükséges:
- a tematikának,
- a képzési módszereknek,
- az előadók személyének,
- a képzés tárgyi, technikai, finanszírozási feltételeinek, valamint
- a képzés lezárásának
bemutatása.
A 8. A program működtetéséhez rendelkezésre álló pénzügyi fedezet bemutatása és az
önkormányzat közreműködésének módja című ponthoz
Az NFA az önkormányzat közfoglalkoztatási programját az állami termőföldek
biztosításával támogatja. A program más, szükséges forrásait az önkormányzatnak kell
biztosítani, illetve megszerveznie.
Fontos, hogy az itt bemutatott költségvetés legyen összhangban az igényelt föld
nagyságával, a résztvevők számával és a bemutatott gazdálkodási módokkal.
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2019. június 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Képviselő-testület 2019. évi II. féléves ülésprogramja
Pap-Szabó Katalin jegyző
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati
rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján éves
ülésprogramot állapít meg a tárgyévet megelőző év utolsó testületi ülésén. Figyelemmel a gyorsan változó jogi,
gazdasági környezetre az első félévre vonatkozó ülésprogramot a Képviselő-testület 497/2018. (XII. 20.) Gye. Kt.
határozatával hagyta jóvá. A második félévre vonatkozó ülésprogram elkészült. Az ülésprogramon felül a bizottságok
és képviselő-testületi tagok az SZMSZ-ben meghatározottak szerint kezdeményezhetik rendelet és
határozathozatalt.
Kérem a tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
""2019. II. félévi munkaprogram tervezet meghatározása" "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2019. évi II. féléves ülésprogramját
a következők szerint határozza meg:
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
MUNKAPROGRAMJA
2019. év II. félévére
Augusztus 29.
Beszámoló Gyomaendrőd Város Önkormányzata és intézményei 2019. első félévi gazdálkodásának
alakulásáról
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2019. első féléves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
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Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2019. első féléves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. végelszámolásáról és vagyoni
helyzetéről
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Regionális Hulladékkezelő Kft. 2019. első féléves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2019. első féléves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2019. első féléves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Szeptember 26.
A 2019. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda beszámolója a 2018/2019 nevelési évről
Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához
Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
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Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Veteményezésre kijelölt és egyéb területek bérletének felülvizsgálata
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a 2019. évi nyári napközi ellátásról
Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Október 23.
KÉPVISELŐ-TESTÜLET ALAKULÓ ÜLÉSE
November 7.
Az önkormányzat 2019. évi háromnegyed éves pénzügyi beszámolója
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
A GYÜSZ-TE éves feladatterve, idényelemzés, a 2019. év turisztikai eredményei
Hivatali felelős:
Petényi Roland osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Általános iskolai körzethatárok véleményezése
Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
November 28.
Döntés illetményalap megállapításáról
Hivatali felelős:
Pap-Szabó Katalin jegyző
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2020. évi belsőellenőrzési terv
Hivatali felelős:
Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Mezőőri és közterület felügyelői beszámoló, mezőőri járulék előirányzatának teljesülése
Hivatali felelős:
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Pardi László osztályvezető
Enyedi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Önkormányzati helyiségek és egyéb területek bérleti díjának felülvizsgálata
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a vízmű rekonstrukció keretében elvégzett munkákról
Hivatali felelős:
Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel
Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Beszámoló a Társulásokban végzett munkáról
Hivatali felelős:
Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2019. háromnegyed éves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2019. háromnegyed éves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Regionális Hulladékkezelő Kft. 2019. háromnegyed éves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2019. háromnegyed éves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
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Beszámoló a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2019. háromnegyed éves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
December 2.
KÖZMEGHALLGATÁS
December 19.
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési koncepciója
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a 2019. évben benyújtott/megvalósított pályázatokról
Hivatali felelős:
Petényi Roland osztályvezető
Keresztesné Jáksó Éva
Pardi László
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők 2020. évre vonatkozó áremelési kérelme
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
A Liget Fürdő Nonprofit Kft. által visszafizetett kölcsön összegének felhasználásának felülvizsgálata
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. I. félévi munkaprogramja
Hivatali felelős:
Pap-Szabó Katalin jegyző
Tárgyaló bizottság:
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Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2019. június 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Javaslat a "Kiegyenlítő bérrendezési alapra" benyújtott pályázaton elnyert
támogatás felhasználására
Pap-Szabó Katalin jegyző
Pap-Szabó Katalin jegyző
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény)
60. § (1) bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalap – 2008. óta változatlanul - 2019. évben is 38.650,- Ft
maradt. A költségvetési törvény ugyanezen § (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete
rendeletben a 2019. évben (az önkormányzat saját forrásának terhére) – a képviselő-testület hivatalánál
foglalkoztatott köztisztviselőknél – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól
eltérően az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetmény alapot.
2019. január 14. napján kiírásra került a „kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” vonatkozó Pályázati Kiírás,
melynek célja, hogy a szerényebb anyagi helyzetű települési önkormányzatok számára is lehetővé tegye, hogy a
köztisztviselői bérek rendezése érdekében megtett vagy megtenni szándékozott illetmény-emeléshez anyagi forrást
biztosítson.
2019. január 25-én Önkormányzatunk is benyújtotta pályázatát, mely 2019. február 25-én kelt BMÖGF/490-20/2019
számú miniszteri döntésnek megfelelően 15.600.000,- forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A pályázat benyújtásának feltételeként, a települési önkormányzatnak vállalnia kell, hogy az illetményalapot 2019.
évre vonatkozóan (2019. január 1. napjától kezdődően) a költségvetési törvényben rögzített illetményalaphoz
(38.650,-forint) képest legalább 20%-kal emelt összegben, azaz legalább 46.380,-forintban állapítja meg.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csárdaszállás Községi és Hunya Község Önkormányzat
Képviselő-testületei hozzájárulásával a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról szóló 26/2018. (XII. 21.)
önkormányzati rendelet 1. § alapján a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek
illetményalapját 2019. évben 50.000,- Ft-ban állapította meg. A pályázat benyújtásának feltétele tehát megvalósult,
azonban az Önkormányzat a pályázat benyújtásától függetlenül saját hatáskörben döntött az illetmény alap
módosításáról.
A támogatói okiratban megítélt 15.600.000,- forint támogatás az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében többlet
támogatásként jelenik meg, mely címzetten a köztisztviselők bérrendezését célozza. Ennek figyelembe vételével
teszek javaslatot és kérem a képviselő-testületet, hogy a Közös Hivatalnak biztosítson lehetőséget arra, hogy a
Hivatalban alkalmazott köztisztviselők egy egyszeri, havi bérkifizetés keretében megkaphassák a kiegyenlítő
bérrendezési alap által biztosított támogatás összegét.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásának felhasználása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - egyet értésben Csárdaszállás Községi és Hunya
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Község Önkormányzat Képviselő-testületeivel – a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazásában álló
közszolgálati tisztviselők részére egy egyszeri illetmény kifizetést engedélyez, melynek összege megegyezik a
dolgozók egy havi bruttó bérének összegével. A kifizetés fedezete a kiegyenlítő bérrendezési alapra benyújtott
pályázaton elnyert 15.600.000 Ft támogatás. A felhasznált támogatási összeg a költségvetési rendelet soron
következő módosításával kerüljön beépítésre a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi
költségvetésébe.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Tárgy:

BEJELENTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság
2019. június 19-i ülésére
Bejelentések

