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Napirend:
1. Beszámoló a veszélyhelyzet idején hozott Polgármesteri döntésekről
2. Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánítása
3. A kegyeleti kérdéseket szabályozó önkormányzati rendelet felülvizsgálata (1.
forduló)
4. A köztemetőket és temetkezés rendjét szabályozó önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
5. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Gazdasági programja és fejlesztési
terve
6. TOP-7.1.1-16-H-012-5 (CLLD) kódszámú pályázatból megvalósuló játszótér
áthelyezése a Szabadság térre
7. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2020
8. Önkormányzati tűzoltóság 2020. évi támogatási szerződésének felülvizsgálata
9. Önkormányzati tulajdonban lévő Kft-k 2020. évi üzleti tervei
10. Önkormányzati tulajdonban lévő Kft-k Felügyelőbizottságainak beszámolója
2019. évi tevékenységükről

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. Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. beszámolója a 2019. évben
végzett ügyeleti tevékenységről
12. Városi Egészségügyi Intézmény 2019. évben végzett tevékenységéről készített
beszámoló
13. Tájékoztató a Gyomaendrődi Járási Hivatal 2019. évi tevékenységéről
14. Települési Értéktár Albizottság beszámolója
15. Megállapodás alapján közművelődési feladatot ellátó civil szervezetek 2019.
évi beszámolója
16. Gyomaendrőd Önkormányzati holtágak 2019 évi üzemeltetéséről szóló
beszámoló
17. Közbiztonsági referens éves beszámoló 2019. évről
18. Beszámoló a 2019. évi szúnyoggyérítési feladatok ellátásáról
19. A Képviselő-testület 2020. évi II. féléves ülésprogramja
20. Baptista Tevékeny Szeretet misszió kérelme ellátási szerződés megkötése
tárgyában
21. Kis Sándor kérelme
22. Ingatlan sportcélú használatba adása
23. Bejelentések
Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!
Gyomaendrőd, 2020. június 19.

Tisztelettel:

Toldi Balázs s.k.
polgármester

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2020. június 25.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. június 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Beszámoló a veszélyhelyzet idején hozott Polgármesteri döntésekről
Pap-Szabó Katalin jegyző
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A veszélyhelyzet kihirdetését követően a képviselő-testület feladat és hatáskörének gyakorlását a polgármester látja
el, minden olyan döntés meghozataláért - mely az önkormányzat annak intézményei és város működésével
kapcsolatos - ő a felelős.
Az elmúlt közel három hónapos időszakban 91 polgármesteri határozat, 4 polgármester által megalkotott rendelet és
11 társulási tanács elnöki határozat született. A hozott döntések az alábbi linkről érhetők el:
https://hatarozatok.hu/publikacio/baafd4d4c50a9f993441e19e049583e0
A fasúlyos döntések minden esetben egyeztetésre kerültek a bizottságok elnökeivel illetve adott esetben a
képviselő-testület tagjaival. Kizárólag olyan döntések kerültek meghozatalra melyek időbeliségüket tekintve
szükségesek, halaszthatatlanok voltak.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a veszélyhelyzet idején hozott Polgármesteri döntésekről szóló
beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. június 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánítása
Megyeri László aljegyző
Pap-Szabó Katalin jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A köztisztviselők és kormánytisztviselők napja (korábbi nevén a köztisztviselők napja) minden év július 1-jén
megtartott ünnepnap Magyarországon. 1992-ben ezen a napon lépett életbe a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény, ennek emlékére négy évvel később, 1996-ban a Magyar Köztisztviselők és
Közalkalmazottak Szakszervezete kezdeményezte, hogy Magyarország területén július 1-jén ünnepnapot tartsanak.
Az ünnepet 1997-ben tartották meg első alkalommal, ekkor még a köztisztviselők napja név alatt. 2001-ben
munkaszüneti nappá nyilvánították. 2011. június 20-án az Országgyűlés úgy határozott, hogy július 1-je a
kormánytisztviselők napja is legyen, így ekkortól kezdve az ünnep neve a köztisztviselők és kormánytisztviselők
napja lett. 2016-ig munkaszüneti nap volt a kormánytisztviselők, az ügykezelők és a közhivatalokban dolgozó fizikai
alkalmazottak számára. 2017. január 1-jén lépett hatályba a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény módosítása (továbbiakban: Kttv.), amely alapján a Közszolgálati Tisztviselők napja, július 1-je, már nem
munkaszüneti nap.
A Kttv. 232/A. § lehetővé teszi, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben rendelkezhet arról, hogy
a képviselő-testület hivatala köztisztviselője számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti
nap legyen.
A rendelkezés jogi eszköze az előterjesztés döntésjavaslatában benyújtott, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal 2020. évi igazgatási szünetének elrendeléséről szóló 7/2020. (II. 29.) önkormányzati rendeletének
módosításáról szóló módosító rendelet megalkotása lehet.
Indokolás:
Az elmúlt három évben a Közszolgálati Tisztviselők Napjának közösségi programját péntekenként, a késő délutáni
órákban tartottuk. Ez az időpont azonban alkalmatlan olyan csapatépítő közösségi programok szervezésére, amely
jótékony hatással lehetne a szervezeti és humán kapcsolatok építésére, és a csoporton belüli interperszonális
problémák felszínre hozatalában. Ezért a köztisztviselői napot egy egész napos csapatépítő tréninggé szeretnénk
tenni, amely a munkatársak motiváltságában jelentős faktor lehet a vezetés által megfogalmazott célkitűzések
megvalósításában.
A helyi jogszabály alapján munkaszüneti nappá tett Közszolgálati Tisztviselők Napja jogalapot is ad arra, hogy a
hivatal ügyfélfogadása szüneteljen.
Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) alapján a jogszabály előkészítője köteles – a
jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű- előzetes hatásvizsgálatot végezni, és felmérni a
szabályozás várható következményeit. Konkrétan a Jat. 17. §-a (1) bekezdése a következőkről rendelkezik:
„17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű– előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat
eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.
1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A munkaszünetté nyilvánított Közszolgálati Tisztviselők Napja lehetőséget biztosít egy egész napos csapatépítő
tréning szervezésére, amely a munkatársak motiváltságában jelentős faktor lehet a vezetés által megfogalmazott
célkitűzések megvalósításában. A helyi jogszabály alapján munkaszüneti nappá tett Közszolgálati Tisztviselők Napja
jogalapot is ad arra, hogy a hivatal ügyfélfogadása szüneteljen.
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2. A rendelet környezeti és egészségügyi hatása:
A munkaszüneti nap olyan aktív kikapcsolódást biztosít, amely a dolgozók rekreációja mellett fontso munkáltatói célt
is megvalósít.
A rendeletnek környezeti hatása nincs.
3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
Felmerülhet, hogy az extra munkaszünet tartama alatt összegyűlik az elintézésre váró munkaanyag, de a folyamatos
ügyelet biztosításával ez a veszély elkerülhető.
4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A dolgozóknál évek óta halmozódó stresszhatás, és a munkaszervezésben megjelenő lokalizáltság mélyíti a humán
és szervezeti kapcsolatokat, a hatékony együttműködést. A jogalkotás elmaradásával ennek a lehetősége tovább
fokozódhat.
A jogszabály megalkotásával lehetőség nyílik a Hivatalban dolgozók mentális egészségi állapotának javulása és a
rekreáció elősegítése a rendelet megalkotásának elmaradása ezt veszélyeztetné.
5. A rendelet alkalmazásának objektív és szubjektív feltételei: Rendelkezésre állnak.
Részletes indokolás:
1. §-hoz
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény a 232/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján
munkaszüneti nappá nyilvánítja július 1-jét, a Közszolgálati Tisztviselők Napját. Rendelkezik továbbá arról, hogy
ezen a napon szünetel az ügyfélfogadás.
2. §-hoz
Rendelkezik a rendelet hatályba léptetéséről.
Döntési javaslat
"Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (...) önkormányzati rendelete
a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi igazgatási szünetének elrendeléséről szóló 7/2020. (II. 29.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3)
bekezdésében és a 232/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Hunya
Község Önkormányzata Képviselő-testületének véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi igazgatási szünetének elrendeléséről szóló 7/2020.
(II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: KtÖr.) 2. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
"c) A Hivatal köztisztviselője számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap."
(2) A KtÖr. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
"(2) Az 1. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt munkaszüneti napon, továbbá az igazgatási szünet időtartama alatt a
nyári időszakban az integrált ügyfélszolgálat július 20. - július 24., augusztus 3. - augusztus 7., december 28. december 31. napjain az ügyfélfogadás szünetel, azonban a feladatellátás folyamatosságának biztosítása
érdekében a Hivatal ügyeletet tart."
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. június 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A kegyeleti kérdéseket szabályozó önkormányzati rendelet felülvizsgálata
(1. forduló)
Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat megalakulását követő évtizedekben alkotott helyi kitüntetéseket, a temetőket és temetkezést,
illetve később a kegyeleti kérdéseket szabályozó rendeletekben keveredtek az elismerés adományozásával, a
kegyelettel és temetéssel kapcsolatos szabályok. Az egyes rendeletekben átfedések, ismétlődések és időnként
ellentmondó, ellentétes szabályok is keletkeztek különösen akkor, amikor az egyik rendelet karbantartása során nem
gondoskodtak a kapcsolódó és párhuzamos rendelkezések módosításáról.
A fenti párhuzamosságok és a szükséges korszerűsítés érdekében 2018 decemberében már újraszabályozásra
került az önkormányzati kitüntetések és elismerések alapításának és adományozásának rendje.
A sorban most következik a kegyeleti közszolgáltatást és a köztemetők rendjét, továbbá az előterjesztés tárgyát
alkotó rendeletek felülvizsgálata.
Véleményünk szerint, annak ellenére, hogy vannak egyértelmű kapcsolódási pontok, a különböző élethelyzeteket
külön-külön kell szabályozni és azok nem keveredhetnek. Ellenkező megközelítésben már indokoltabb lenne egy
integrált rendelet, amely azonban – már csak a terjedelme miatt is – teljesen kezelhetetlen lenne.
Az egyértelmű és letisztult szabályozás érdekében ezért:
a) az önkormányzati kitüntetések és elismerések alapítását és adományozásának rendjét szabályozó rendelet csak
az elismerés nyújtásának szabályait tartalmazza, és ne rendezze (nem kell rendeznie és nem is rendezi) az elismert
személy halálát követő emlékőrzést, az utókor kegyeleti szándékát mert azt,
b) a kegyeleti kérdéseket szabályozó önkormányzati rendeletnek kell szabályoznia, ott kell meghatározni, hogy ki,
mikor milyen módon részesül a közösség kegyeleti formáiban, és ha saját halottnak nyilvánítva a köztemető
díszsírhelyében kerül nyugalomra helyezve, akkor
c) a kegyeleti közszolgáltatást és a köztemetők rendjét szabályozó rendeletben legyen rendezve a díszsírhely
fogalma, elhelyezkedése és fenntartásának, gondozásának részletes kérdése.
Ennek a megközelítésnek a tükrében került a b) és c) pontban jelzett élethelyzetet szabályozó rendelet-tervezet
kidolgozásra a soron következő ülésre.
A napirend tárgya szerinti kegyeleti kérdéseket szabályozó új rendeletet az elmúlt közel 15 év tapasztalata
függvényében a következők szerint javasoljuk megalkotni.
A mindössze öt paragrafust tartalmazó rendelet először azt mondja ki, hogy kik azok, akiket javaslat esetén az
önkormányzat halottjává lehet fogadni. Ez egy viszonylag szűk kör legyen. Azok, akiket egyébként az életében már
elismert a közösség – egy publikus és helyben alkotott jogszabály alapján -, illetve azok, akik az életüket áldozták a
közért végzett munkájuk során.
Az első szakaszban kell kimondani, hogy amennyiben a hozzátartozók is így gondolják, akkor a személyt elismerő
közösség temetkezési helyének központi részén lévő díszsírhelybe temethető. Az, hogy a díszsírhely hol található, ki
finanszírozza, tartja karban, ki gondoskodik a megváltásáról és újra váltásáról, azt természetesen nem ez a rendelet,
hanem a temetkezési közszolgáltatást és a köztemetők rendjét szabályozó rendelet rendezi.
A második szakaszban, ahogy az elismerést kezdeményezők már megnevezésre kerültek a kitüntetési rendeletben,
úgy itt csak utalni célszerű arra, hogy ők azok, akik a saját halottá nyilvánítást is kezdeményezhetik. Az idő
rövidsége, a rugalmas és gyors eljárás igénye miatt a döntési hatáskört célszerű a polgármesterre telepíteni. Az
egyértelmű szabályozottság nem is teszi szükségessé e kérdésben a testületi döntéshozatalt.
2006 óta egyébként 7 esetben került sor saját halottá nyilvánításra, vagy díszsírhely adományozására. Ebből 4
esetben az elhunyt az önkormányzat kitüntetettje volt, illetve 3 esetben egyéb ok. 2 aktív mandátummal rendelkező
önkormányzati képviselő, illetve intézmény munkavállalója.
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A harmadik szakasz a saját halott temetésével kapcsolatos polgármesteri feladatokat határozza meg.
A negyedik szakasz arról rendelkezik, hogy a saját halottá nyilvánított személy temetésével kapcsolatos költségeket
milyen arányban osztja meg a temetésre kötelezett hozzátartozóval az önkormányzat.
Végül az utolsó szakasz a hatályba léptetésről és a korábbi rendelet hatálytalanításáról rendelkezik.
A következőkben bemutatjuk az előzetes normaszöveg-javaslatot.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2020. (…) önkormányzati rendelete
a kegyeleti kérdésekről
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjaiban foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) saját halottjává nyilváníthatja,
amennyiben az elhunyt végakaratával vagy a temetésre köteles hozzátartozók szándékával nem ellentétes, azt az
elhunyt személyt aki:
a) Gyomaendrőd Díszpolgára vagy Gyomaendrődért Díj kitüntetettje;
b) az Önkormányzat képviselője és tisztségviselője,
c) az Önkormányzati alapítású és tulajdonú gazdálkodó szervezet munkabaleset következtében elhunyt
munkavállalója;
d) kimagasló szakmai, emberi, hivatásbeli vagy közéleti életművét az Önkormányzat az a) pontban foglalt
kitüntetésen túli, önkormányzati rendelettel alapított egyéb elismeréssel jutalmazta.
(2) Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánított elhunyt, a temetésre köteles hozzátartozók egyetértésével, a
köztemetők e célra fenntartott díszsírhelyébe temethető.
2. § (1) Az elhunytnak az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítását a helyi kitüntetés adományázására javaslatot
tevő kezdeményezheti.
(2) Az önkormányzat saját halottjának nyilvánításáról a polgármester dönt.
3. § (1) Az Önkormányzat saját halottjának temetéséről, és egyes kegyeleti események megszervezéséről a
polgármester gondoskodik.
(2) A polgármester az (1) bekezdésben foglalt feladatkörében:
a) a temetésre kötelezett hozzátartozóval egyeztetett módon megteszi a temetéssel kapcsolatos intézkedéseket;
b) gondoskodik a nekrológ, a temetési emlékbeszéd elkészítéséről és az elhunyt munkásságát méltató közlemény
kiadásáról, valamint a gyászlobogónak az Önkormányzat hivatali épületén történő elhelyezéséről;
4. §
A alternatíva
Az Önkormányzat saját halottja temetési költségeit az Önkormányzat magára vállalja, melynek fedezetét a tárgyévi
költségvetés Kitüntetési és Kegyeleti Alap előirányzata biztosítja.
B alternatíva
Az Önkormányzat saját halottja temetési költségeinek felét az Önkormányzat magára vállalja, melynek fedezetét a
tárgyévi költségvetés Kitüntetési és Kegyeleti Alap előirányzata biztosítja.
5. § (1) Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a kegyeleti kérdésekről szóló
12/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelete.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A bizottság az ügyrendi bizottság javaslatainak támogatásával
indítványozza a tervezet 1. fordulós vitáját.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A bizottság alkalmasnak találja a rendelet-tervezet 1. fordulós vitáját a
tervezet 2. § (1) bekezdése szabályai mellőzésével, illetve a 4. § "A"
alternatívájának támogatásával.

Városfenntartó, Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság támogatja a rendelet-tervezet 1. fordulós vitáját.

Döntési javaslat
"A kegyeleti kérdéseket szabályozó önkormányzati rendelet felülvizsgálata (1. forduló)"
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kegyeleti kérdésekről szóló rendelet-tervezetet a
jelenlegi szabályozási tartalma alapján alkalmasnak találja a második fordulós megvitatásra.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2020. 07. 31.
Felelős: Pap-Szabó Katalin
Hivatali felelős: Megyeri László
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. június 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A köztemetőket és a temetkezés rendjét szabályozó önkormányzati
rendelet felülvizsgálata (1. forduló)
Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) a jegyző feladatává és kötelezettségévé teszi az
önkormányzati rendeletek tartalmi felülvizsgálatának elvégzését azzal, hogy a jogalkalmazás és az utólagos
hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás megalkotás
kezdeményezésével:
a) az elavult, szükségtelenné vált,
b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő,
c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára gyorsabb, kevésbé költséges
eljárásokat eredményező szabályozással felváltható,
d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy
e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító,
a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására
kerüljön sor.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 20 évvel ezelőtt
alkotta meg a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2000. (XI. 2.) önkormányzati rendeletét (a
továbbiakban: Ör.).
A rendeleten nemcsak az idő múlása hagyott nyomot, hanem az több olyan jogalkotási, jogszabály szerkesztési
fogyatékosságban is szenved, amely a jelenleg hatályos magasabb szintű jogszabályokkal ellentétes, vagy azokon
túlmutatva feloldhatatlan jogellenes helyzetet teremt.
Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy feladatkörében eljárva a helyi
önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott
felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.
A Jat 2. § (1) bekezdése szerint a jogszabálynak a címzettek számára egyértelműen értelmezhető szabályozási
tartalommal kell rendelkeznie.
A jogszabályok megalkotásakor biztosítani kell, hogy a jogszabály megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és
formai követelményeknek, illeszkedjen a jogrendszer egységébe, megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai
uniós jogból eredő kötelezettségeknek és feleljen meg a jogalkotás szakmai követelményeinek is.
A jogszabályok megalkotásakor biztosítani kell, hogy a jogszabály ne tartalmazzon indokolatlanul olyan
rendelkezést, amely a szabályozási cél eléréséhez nem feltétlenül szükséges, normatív tartalommal nem
rendelkezik, felhatalmazás alapján olyan más jogszabályban is megalkotható, amely a jogszabállyal az Alaptörvény
alapján nem lehet ellentétes.
A tárgyi hatályos rendeletünkről sajnos elmondható, hogy a fentieknek sok szempontból nem felel meg, azzal
ellentétes, így annak felülvizsgálata, és egy új, korszerű rendelet (a továbbiakban: ÚjÖr.) alkotása időszerű.
A felülvizsgálat indokoltsága
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 41. § (3) bekezdése ad
felhatalmazást – és egyben jogalkotási kötelezettséget – a települési önkormányzatnak, hogy rendeletben
szabályozza:
a) a temető rendeltetésszerű használatához szükséges a törvényben nem szabályozott egyéb helyi, tárgyi és
infrastrukturális feltételeket;
b) a temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályait;
c) a temetési hely gazdálkodási szabályait;
d) a sírhely méretezését, sírjelek alkalmazását, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezését, a sírgondozás
szabályait;
e) temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési hely megváltásának és újraváltásának díját, a
temetőfenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
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igénybevételének díját;
f) a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendjét.
A Jat. szabályozási elvéből és tételes rendelkezéseiből az következik, hogy az önkormányzati rendelet kizárólag
csak a felhatalmazásban adott körben tartalmazhat szabályokat és azokat viszont feltétlenül tartalmaznia kell.
Ellenkező esetben vagy túlterjeszkedik a felhatalmazás tárgykörén, vagy mulasztásos törvénysértés állapotába fog
kerülni.
Az Ör. hét alcímből, egy mellékletből és két függelékből áll.
Az Ör. első három alcíme egy-egy hatályos paragrafusban olyan szabályokat tartalmaz, amely az ÚjÖr. általános
rendelkezései alcímében átfogóan szabályozhatók, illetve mellékletbe illeszthetők.
Az Ör. további alcímeiben sajnos több olyan rendelkezés is található, amely vagy nem tartalmaz normatív jelleget,
vagy a felhatalmazás tárgykörén túlmutat.
Normatív jelleg nélküli szabályok:
„Ör. 6. § (3) A temetőt sírhely-táblákra, gyermeksírhelye-, urnasírhely-, sírbolt táblákra, valamint hamvak
szétszórására, alkalmas területekre lehet felosztani.
(4) A sírhely-táblák olyan temetőrészeket jelölnek, melyeket a nyugvási idő elteltével –szabályszerű eljárás mellett - ki
lehet üríteni és a temetés céljából, igénybe lehet venni.
9. § (2) Kegyeletet sértő, balesetveszélyes síremlék, sírbolt rendbe hozására, elbontására az üzemeltető a
fenntartásra kötelezett személyek bármelyikét felszólíthatja. Amennyiben a felhívás eredménytelennek bizonyul,
úgy a szükséges munka elvégzésére üzemeltető kérésére a polgármesteri hivatal elrendelheti a sírbolt
eltávolítását, illetve a sírboltba történő további temetkezést megtilthatja.”
Az egyértelmű cselekvésre kötelezés vagy cselekvéstől tartózkodást előíró, normativitás jelleg nélküli rendelkezés,
bizonytalan helyzet fennállását idézi elő, ahol a felelősségi viszonyok nehezen határozhatóak meg.
Túlterjeszkedések:
Az Ör. 6. § (1) bekezdése szerint „A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni – a (2)
bekezdésében foglaltak kivételével – temetőben vagy temetkezési emlékhelyen létesített temetési helyen szabad”. A
Ttv. 21. § (1) bekezdése kimondja, hogy „Az elhunytat temetőben vagy temetkezési emlékhelyen létesített temetési
helyen kell eltemetni. Hamvasztásos temetés esetén a hamvak urnában helyezhetők el, illetőleg - a
kormányrendeletben előírt feltételek szerint - szétszórhatók.” Mivel az utóbbi magasabb szintű jogszabály már
egyértelműen rendezi az életviszonyt a helyi rendeletben már az nem szabályozható.
Szintén túlterjeszkedő véleményünk szerint az is, hogy az Ör. meghatározza a temetési hely feletti rendelkezési jog
időtartamát, amely ellentétes a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Ttv.Vhr.). A Ttv.Vhr 18. § (1) bekezdése szerint „a temetési hely
feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) nem lehet kevesebb, mint…” Igaz, hogy a Ttv. 22. § (4)
bekezdése azt, mondja, hogy „a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamát jogszabály határozza meg, amely
hamvasztásos temetés esetében nem lehet kevesebb 10 évnél, egyéb esetekben nem lehet kevesebb 25 évnél.”
Ennek alapján az önkormányzati rendelet, mint jogszabály szabályozhat ettől eltérően is, azonban mint már
korábban írtuk a Ttv. csak a temetési hely megváltásának és újraváltásának díjának szabályozására ad
felhatalmazást, a rendelkezési jog időtartamának szabályozására azonban már nem.
A fenti példákon túl vannak még további rendelkezések is, amelyek aggályosak.
Az Ör. adós marad viszont több olyan szabállyal, amelyet most az ÚjÖr.-ben kívánunk rendezni. Ezek a
díszsírhelyekre vonatkozó különös szabályok, így különösen a díszsírhelyek fenntartásával és kezelésével
kapcsolatos kötelezettségek, a temetési helyek, sírjelek fenntartására vonatkozó szabályok, a sírhelygazdálkodás
kérdései és végül a temetkezési szolgáltatások, valamint az egyéb temetői szolgáltatások ellátásának rendje,
összhangjának követelményei.
Végül meg kell említeni egy olyan lényeges körülményt is, amely indokolja egy új szabályozás kialakítását. Ez pedig
az, hogy az több mint öt évtizede kialakított köztemetők kapacitásuk végéhez közelednek, így fontos, hogy a temető
üzemeltetése, a sírhely gazdálkodás és megváltás szabályai, a temetőgazdálkodással és fejlesztéssel kapcsolatos
üzemeltetői feladatok és az általános magatartási szabályok átgondoltak és betarthatóan legyenek rendezettek.
Célszerű lesz a benyújtott javaslatot több fordulóban megvitatni, de előtte a Közszolgáltatóval részletesen egyeztetni
és végig elemezni, különös tekintettel arra, ha érinti a közszolgáltatási szerződés tartalmát és az ellentételezés
összegét. A lakossági megismertetésre, valamint a Ttv. szerinti kötelező egyeztetésre tekintettel is kellő időt kell
hagyni a felkészülésre a hatályba lépés előtt. Szintén eldöntendő egy esetleges díjtétel-rendezés is, amelyet már
tartalmaznia kell az új rendeletnek.
Ezen indokok miatt nagyon javallott egy legkorábban augusztus 31-éig, de legkésőbb októr 31-éig történő
rendeletalkotás és a 2021. január 1-ei hatálybalépés.
A következőkben bemutatjuk az előzetes normaszöveg-javaslatot.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2020. (….) önkormányzati rendelete
a kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi
XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 9. pontjában és a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi
XLIII. törvény 16. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi
XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró fogyasztók területileg illetékes
érdekképviseleti szervei véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.

Általános rendelkezések

1. § A Rendelet hatálya a Gyomaendrőd közigazgatási területén lévő működő köztemetőkben (a továbbiakban:
köztemető):
a) a kegyeleti közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) végző gazdasági társaságra (a továbbiakban:
Közszolgáltató);
b) a közszolgáltatást igénybe vevő természetes és jogi személyekre;
c) a köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végző természetes és jogi személyekre;
d) a köztemető látogatóra terjed ki.
2. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a köztemetők fenntartásával, tárgyi
és infrastrukturális létesítményei rendeltetésre alkalmas, és a jogszabályi előírásoknak megfelelő állapotban
tartásáról, továbbá üzemeltetéséről a Közszolgáltatóval kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján
gondoskodik. A közszolgáltatás végzésére kizárólag a Közszolgáltató jogosult.
(2) Az Önkormányzat a köztemetők fenntartására és üzemeltetésére a közbeszerzéseket szabályozó törvény
alapján olyan gazdálkodó szervezettel köt szerződést, amelynek egyedüli tagja, és amely felett, a közfeladat, illetve
a közszolgáltatás ellátásával vagy ellátásának megszervezésével összefüggő feladatára tekintettel, az ügyvezetési
jellegű feladatok ellátását illetően teljes körű ellenőrzési jogokkal rendelkezik és képes a gazdálkodó szervezet
stratégiai céljainak és fontos döntéseinek alapvető befolyásolására. Az üzemeltetést végző Közszolgáltató
megnevezését és azonosító adatait az 1. függelék tartalmazza.
(3) A közszolgáltatás a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvényben (a továbbiakban: Ttv.), a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: Korm. rend.) meghatározott, az Önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 9. pontjában rögzített feladatkörébe tartozó kegyeleti feladatok
ellátását, a köztemetők és létesítményeik fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő temetkezési szolgáltatásokat
foglalja magában és tartalmazza a Közszolgáltató által ellátott feladatok finanszírozásának kereteit is.
(4) A (3) bekezdés alapján a Közszolgáltató részére nyújtott ellentételezés az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes
vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról
szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: 2012/21/EU bizottsági határozat)
szabályai szerint adható.
(5) A köztemetők felsorolását, azok nyitvatartási idejét, valamint az ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási idejét a
Rendelet 1. melléklete tartalmazza.
2. Értelmező rendelkezések
3. § E Rendelet alkalmazása szempontjából:
1. díszsírhely: a köztemetők központi temetőrészében elhelyezkedő - akár koporsós, akár hamvasztásos eltemetést
biztosító - temetési hely, melyet az Önkormányzat a kegyeleti kérdéseit szabályozó rendelet szerinti személyiségek
számára biztosít;
2. elhunyt vagy hamvak temetőn belüli szállításának díjai: az elhunyt, a hamvak és az exhumák temetőn belül,
speciális halottszállító járművel történő szállításáért fizetendő díj;
3. éves sírhely-gazdálkodási terv: a köztemetők egészét átfogó sírhely-gazdálkodási terv, amelyet a
Közszolgáltató a temetőfejlesztési koncepcióval összhangban készít elő és az Önkormányzat hagy jóvá, amely éves
szinten bemutatja a temetési helyszükségletet;
4. gépjármű-behajtási díj: a köztemetőbe gépjárművel történő behajtás esetén alkalmanként fizetendő díj;
5. halotthűtők naponkénti igénybevételi díja: az elhunyt beszállításától eltemetéséig tartó időszakra halotthűtőben
történő elhelyezéséért fizetendő díj;
6. ravatalozótermek igénybevételi díja: az elhunyt ravatalozásáért, a ravatalozó használatáért fizetendő díj;
7. sírhelynyitás és visszahantolás díja: az első temetést megelőző, valamint a sírhelynyitáshoz kapcsolódó
sírásásért és a visszahantolásáért fizetendő díj;
8. sírjel: a temetési hely megjelölésére használt különféle eszközök, építmények, tárgyak;
9. szóróparcella: a hamvak szétszórására, bemosására szolgáló temetési hely;
10. szóróparcella berendezéseinek igénybevételi díja: az elhunyt hamvainak szóróparcellában történő szórásáért
fizetendő díj;
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11. temetési hely feletti rendelkezési jog: a temetési hely használatára irányuló jogosultság, amelyet a jogosult a
temetési hely megváltási és újraváltási díja ellenében szerez meg, vagy amely a jogosultat egyébként a Rendelet
szabályai szerint megilleti, és amely felöleli a jogosultnak a temetési helyre temethető személyek körének
meghatározására, ideértve a rátemetésre, exhumálásra, urnakivételre, továbbá a sírjel állítására és a temetési hely,
sírjel gondozására vonatkozó jogosítványait, továbbá ezzel összefüggésben a Rendeletben meghatározott
kötelezettségek teljesítését;
12. temetési hely megváltási díja: a temetési hely köztemetőn belüli fekvésére és a temetés módjára figyelemmel
differenciáltan meghatározott mértékű díj;
13. temetési hely újraváltási díja: a temetési hely újraváltásáért, a temetési hely köztemetőn belüli fekvésére és a
temetés módjára figyelemmel differenciáltan meghatározott mértékű díj;
14. temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatások:
14.1. a Ttv. szerinti temetkezési szolgáltatások;
14.2. egyéb temetői szolgáltatások: a köztemetőben vállalkozásszerűen nyújtott, a 14.1 pont körébe nem tartozó
szolgáltatások, így különösen a síremlékállítás, bontás, síremlék elemeinek cseréje, kiegészítőkkel való ellátása, a
vésés, betűfestés, tisztítás, temetési hely körbeterítése kőzúzalékkal (a továbbiakban együtt: síremlékekkel
kapcsolatos szolgáltatások); valamint a sírfelület beültetésével, gondozásával kapcsolatos kertészeti tevékenységek
összessége;
15. temetőfejlesztési koncepció: a köztemetők egészét átfogó sírhely-gazdálkodási terv, amelyet a Közszolgáltató
készít elő és az Önkormányzat hagy jóvá, és amely 10 éves időszakra bemutatja a temetési helyszükségletet, a
temetőbővítés lehetséges irányait, megvalósításának becsült költségeit és tervezett finanszírozását, vázolja továbbá
a lezárt és lezárásra tervezett köztemetők kiürítésének, újranyitásának, bővítésének, újabb kegyeleti célt szolgáló
területek megvásárlásának feltételeire, finanszírozásának módjára, ütemezésére vonatkozó elképzeléseket;
16. temető-fenntartási hozzájárulás díja: köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzőktől megrendelt munkák
elvégzésének lehetővé tételéért fizetendő díj;
17. üzemeltetést végző Közszolgáltató által biztosított szolgáltatások: azon temetkezési szolgáltatások, melyek
esetében a Közszolgáltató szakszemélyzetének, berendezésének és létesítményének igénybevétele, a Rendelet 25.
§ (2) bekezdése szerint kötelező.
3. A köztemetők infrastruktúrája
4. § (1) A köztemetőkben az utak rendszeres karbantartása, tisztántartása, síkosságmentesítése és a hó
eltakarítása a Közszolgáltató feladata.
(2) Az utaknak alkalmasnak kell lenniük a sírhelytáblák (továbbiakban: parcellák) megközelítésére.
(3) A köztemetőkbe gépjárművel történő be- és kihajtás rendjét, valamint a gépjárműforgalmat a köztemetők rendje,
a temetési szertartások zavartalan bonyolítása és a temetőlátogatók nyugalma érdekében a Közszolgáltató, az
általános közúti közlekedési szabályokkal összhangban, önállóan szabályozhatja.
(4) A köztemetők területén belül a személygépkocsik részére a Közszolgáltató várakozóhelyet köteles biztosítani.
5. § (1) A ravatalozók esztétikai megjelenésének, berendezési tárgyainak biztosítaniuk kell a méltó
kegyeletgyakorlást.
(2) A halotthűtők üzemi hőmérsékletét a Közszolgáltató technológiai utasítása szabályozza.
(3) A hűtőket hetente egyszer meg kell tisztítani és el kell végezni azoknak, a Közszolgáltató technológiai
utasításában meghatározottak szerinti, fertőtlenítését.
6. § Köztemetőkben a hulladék és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, elszállításáról és
kezeléséről a Közszolgáltató gondoskodik.
4. A temetési helyek és a temetési szabályok
7. § Temetési helyek a köztemetőkben, Ttv.-ben meghatározottakon túl, a következők lehetnek:
a) koporsós temetésnél díszsírhely;
b) hamvasztásos temetésnél:
ba) szóróparcella; vagy
bb) díszsírhely.
8. § (1) Koporsós temetésnél az egyes sírhely méretezése szerint lehet felnőttsírhely vagy gyermeksírhely.
(2) Gyermeksírhelybe 10 éves vagy ennél fiatalabb korban elhunytak betemetése lehetséges. Meglévő
gyermeksírhelybe urna is betemethető.
(3) A köztemetőben levő sírhelyek méretei:
a) egyes felnőttsírhely: 2,60 m hosszú, 1,50 m széles, 2,20 m mély;
b) kettős sírhely: 2,60 m hosszú, 2,50 m széles, 2,20 m mély;
c) gyermeksírhely: 1,30 m hosszú, 1 m széles, 1,60 m mély;
d) urnasírhely: 130 cm hosszú, 60 cm széles, 100 cm mély.
e) urnafülke: 35*35*35 cm
(4) A sírok egymástól való oldaltávolsága legalább 60 cm, a gyermeksíroknál pedig 30 cm. A sorok között 0,60 m - 1
m távolságot kell hagyni, kivéve az új kiképzésű fej-fej alatti sírhelytáblák sorait, ahol a sírok fejrészei között a
távolság 30 cm, a sorok között pedig 1,50 m.
9. § (1) A sírboltokban 1-16 felnőttkoporsó helyezhető el, illetve egy felnőttkoporsó helyén két gyermekkoporsó is
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elhelyezhető.
(2) Sírbolt temetőn belüli elhelyezését a Közszolgáltató jelöli ki, amennyiben az építtető a sírbolt helyét megváltotta,
vagy az építkezéshez a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja egyébként hozzájárult.
(3) Urnasírba, urnasírboltba, a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának döntése szerint, legfeljebb 4 urna
helyezhető el, és az ikresíthető.
(4) A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre, a temető fekvése szerint illetékes népegészségügyi
feladatkörében eljáró járási hivatal által kiadott, sírnyitási engedéllyel további legfeljebb egy elhalt, és két 25 évnél
régebbi holttestmaradvány temethető rá.
10. § (1) Az elhunyt átvétele a köztemetők halottasházaiban csak a Ttv. által előírt szállítási okmányok alapján
lehetséges. Az átvétel során az azonosítócédulákon szereplő adatoknak a megrendelés és a halottvizsgálati
okmányok adataival egyezniük kell. Az átvétel tényét és időpontját az elhunytat a Közszolgáltató részére átadó által
kiállított kísérőiratokon igazolni kell.
(2) A halott átvevőjének a tételes átvételt követően a halottátvételi naplóban kell rögzítenie az átvétel időpontját, a
halott teljes nevét, azt, hogy honnan szállították be az elhunytat, és a beszállítást végző vállalkozó nevét.
(3) Amennyiben az átvételnél megállapítást nyer, hogy a halotton ékszer, nemesfémből vagy drágakőből készült
tárgy van, azokat a testről el kell távolítani, és ennek tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A halotton levő nemesfém
ékszereket az eltemettető vagy meghatalmazottja számára elismervény ellenében kell kiszolgáltatni. Az elhunytat
ékszerrel eltemetni nem szabad.
(4) A köztemetők halotthűtőibe az elhunytak csak az azonosítást és a szabályszerű átadás-átvételt követően
kerülhetnek. A hűtés során gondoskodni kell arról, hogy a ravatalozásig, hamvasztásig, illetve az eltemetésig az
elhunyt megfelelő azonosítása minden kétséget kizáróan biztosítható legyen. A holttest hűtéséről a halotthűtő
berendezésben az eltemetésig folyamatosan gondoskodni kell.
5. A díszsírhelyekre vonatkozó különös szabályok
11. § (1) Az Önkormányzat által adományozott díszsírhely feletti rendelkezési jog gyakorlására és a díszsírhellyel
kapcsolatos rendelkezések végrehajtásának ellenőrzésére a polgármester (a továbbiakban: adományozó) jogosult.
(2) Díszsírhely adományozása az elhunyt betemetését megelőzően lehetséges. Temetési hely utólagosan nem
minősíthető díszsírhellyé.
(3) Díszsírhelybe a sírhelynyitás és rátemetés szabályainak megtartása mellett, az elhunyt özvegye, közvetlen
egyenesági hozzátartozója, továbbá bejegyzett élettársa is eltemethető a következő feltételek együttes teljesülése
esetén:
a) a kezdeményező írásbeli nyilatkozatával hozzájárul személyes adatainak a Közszolgáltató által történő
kezeléséhez;
b) a kezdeményező írásbeli nyilatkozatával vállalja, hogy a díszsírhely gondozására vonatkozó kötelezettségének
rendszeresen, saját költségén eleget tesz.
(4) A díszsírhely mentes a sírhelyre vonatkozó megváltási és újraváltási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A
díszsírhelyek a köztemető fennállásáig fenntartandók, azokat megszüntetni, újraértékesíteni nem lehet.
(5) A díszsírhely gondozásáról elsősorban az elhunytak (3) bekezdés szerinti hozzátartozói kötelesek gondoskodni.
Hozzátartozók hiányában az Önkormányzat a Közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés keretein belül
köteles gondoskodni a díszsírhelyek gondozásáról.
(6) A sírhelynyitás és rátemetés költségeit annak kezdeményezője viseli, azonban ez a körülmény a sírhely
minősítését és a státuszát nem érinti.
(7) A Közszolgáltató a sírhelyek nyilvántartó könyvében és a díszsírhely nyilvántartásban, valamint azok elektronikus
adathordozóján köteles feltüntetni a díszsírhellyé nyilvánítás tényét, valamint azon személyek nevét, lakcímét, akik a
(3) bekezdés szerinti díszsírhely gondozására kötelesek.
(8) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti hozzátartozó a személyes adatainak a Közszolgáltató által történő
kezeléséhez nem járul hozzá, akkor a hozzátartozó a díszsírhelyre nem temethető. Erre a Közszolgáltató a
hozzátartozó figyelmét köteles felhívni az adatigényléssel egyidejűleg.
(9) A díszsírhelyek megnyitásához, rátemetés során történő újranyitásához, áthelyezéséhez, az azokból történő
exhumáláshoz, a sírokon síremlékek létesítéséhez, a sírokon emelt síremlékek felújításához, átépítéséhez és
elbontásához az adományozó hozzájárulása szükséges. A temető átrendezése vagy megszüntetése esetén a
díszsírhely áthelyezéséről az adományozó köteles gondoskodni.
(10) A Közszolgáltató a (4) bekezdés szerinti hozzátartozót a biztonságos használatot veszélyeztető, a
díszsírhelyhez tartozó, sírjel vagy a sírbolt helyreállítására írásban köteles felhívni. A felhívást a temetési hely
megjelölésével a temető hirdetőtábláján és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni.
(11) Ha a (4) bekezdés szerinti hozzátartozó a felhívás ellenére a sírjelet nem állítja helyre és az életet is fenyegető
közvetlen veszély áll fenn, akkor a közvetlen veszélyt a hozzátartozó költségére Közszolgáltató szünteti meg.
(11) Az adományozó a díszsírhellyel kapcsolatos rendelkezések végrehajtását az Önkormányzat hivatal útján
ellenőrzi, amelynek során:
a) felméri és folyamatosan figyelemmel kíséri a díszsírhelyek állapotát, továbbá indokolt esetben kezdeményezi
azok fenntartásához, gondozásához szükséges intézkedések megtételét;
b) a temetői nyilvántartásokba a díszsírhelyen eltemetett személyekkel összefüggő adatok megismerésére
betekinthet, a díszsírhelyekkel kapcsolatban a Közszolgáltatótól adatokat kérhet;
c) a díszsírhely adományozási eljárásokról ügyiratszám szerinti nyilvántartást vezet.
(11) A Közszolgáltató köteles biztosítani a díszsírhelyek ellenőrzését és az adataikhoz való hozzáférést.
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6. A temetési helyek, sírjelek fenntartására vonatkozó szabályok
12. § (1) A sírhely fölé épített szegélykő, síremlék, sírbolt, sírjel, illetve a temetési helyre ültetett növényzet nem
terjedhet túl a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja által megváltott temetési hely területén.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség megsértése esetén a Közszolgáltató megfelelő határidő tűzésével köteles
a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját a jogszerű állapot helyreállítására felszólítani.
13. § (1) A temetési helyen, annak közvetlen környezetében, valamint a köztemető területén csak a Közszolgáltató
előzetes írásbeli hozzájárulásával ültethetőek egy méternél magasabbra növő növények.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség megsértése esetén a Közszolgáltató megfelelő határidő tűzésével köteles
a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját a növények eltávolítására felszólítani.
14. § A temetési helyeknél pad, a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának előzetes írásbeli kérelme
alapján, a Közszolgáltató engedélyével állítható. A temetési helyek sem zárt, sem gyephézagos járólappal nem
keríthetők körül.
15. § A temetési helyek gondozása, valamint a temetési helyek fölé emelt síremlékek, sírjelek, a sírbolt
karbantartása, helyreállítása, felújítása a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját terhelő kötelezettség.
16. § (1) A köztemetők tisztasága és rendje érdekében a sír áthelyezése, új síremlék állítása miatt, vagy más módon
feleslegessé vált sírjel, sírkőmaradvány elszállításáról a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja 1 hónapon
belül köteles gondoskodni.
(2) A sírjelbontás, vagy amennyiben a sír felett síremlék található, a síremlékbontás megkezdése előtt annak tényét
a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja vagy a megbízásából eljáró sírköves vállalkozó köteles az
ügyfélszolgálati irodán bejelenteni, és az áthelyezést, elszállítást, illetve bontást követően az (1) bekezdésben foglalt
időtartamon belül a bontási törmelék, sírkőmaradvány elszállításáról köteles gondoskodni.
(3) Amennyiben a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja vagy a megbízásából eljáró sírköves vállalkozó a
síremlék elbontása mellett új síremléket is kíván állítani, úgy azt is köteles az ügyfélszolgálati irodán bejelenteni, és
az új síremlék felállításakor, de legfeljebb az (1) bekezdésben foglalt időtartamon belül köteles intézkedni a bontási
törmelék, sírkőmaradvány elszállításáról.
(4) A (2)-(3) bekezdésekben meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően a Közszolgáltató a temetési
hely feletti rendelkezési jog jogosultját köteles felszólítani kötelezettsége teljesítésére. A felszólítást, a temetési hely
megjelölésével, a temető hirdetőtábláján és a parcella sarkán 30 napra ki kell függeszteni, és a felszólítás közlését a
temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának is meg kell küldeni.
(5) A (4) bekezdés szerinti felszólítás eredménytelensége esetén a Közszolgáltató a bontási törmelék,
sírkőmaradvány elszállításáról a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának költségére gondoskodik.
17. § Rátemetéskor a lebontott síremlék a parcellákban, a temetői utak szélén nem tárolható. Elszállításáról a
lebontás alkalmával a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja köteles gondoskodni.
18. § (1) A lejárt használati idejű temetési helyen lévő síremlékkel kapcsolatos bontási és elszállítási
kötelezettségére a Közszolgáltató az újraváltásra meghirdetett határidő leteltét követően köteles a temetési hely
feletti rendelkezési jog korábbi jogosultját, vagy a nyilvántartásban fellelhető utolsó betemetés megrendelőjét,
írásban figyelmeztetni. Ha a Közszolgáltató figyelmeztetése ellenére a kötelezett a használati idő lejártát követő 6
hónapon belül kötelezettségét nem teljesíti, a síremlék lebontható és értékesíthető.
(2) A síremlék bontásáról, tárolásáról, értékesítéséről és annak eredménytelensége esetén megsemmisítéséről a
Közszolgáltató köteles nyilvántartást vezetni és azokat öt évig megőrizni. Az értékesítésből származó bevételnek a
bontási és a tárolási díj összegén felüli részét ezen időtartamon belül a kötelezett részére vissza kell fizetni.
(3) Az exhumáláskor lebontott és feleslegessé vált síremléket, törmeléket, a temetési hely feletti rendelkezési jog
jogosultja vagy meghatalmazottja legkésőbb az exhumálással egy időben köteles elszállíttatni, ennek hiányában a
Közszolgáltató gondoskodik a bontási törmelék, sírkőmaradvány elszállításáról a temetési hely feletti rendelkezési
jog jogosultjának költségére.
7. Sírhelygazdálkodás
19. § (1) Az éves sírhelygazdálkodás a Közszolgáltató feladata, amelynek keretében a jóváhagyott temetőfejlesztési
koncepció, valamint az éves sírhelygazdálkodási terv szerint kijelöli a temetésre előkészített és használható temetési
helyeket.
(2) A Közszolgáltató az éves sírhelygazdálkodási tervet a tárgyévet megelőző év október 10. napjáig megküldi az
Önkormányzat hivatala részére. Az éves sírhelygazdálkodási tervet az Önkormányzat hagyja jóvá.
20. § (1) A Közszolgáltató a megváltott, de igénybe nem vett vagy a lejárat előtt kiürített temetési helyeket felajánlás
esetén, ha a temetési hely még értékesíthető, köteles visszaváltani azzal, hogy az értékesítés időpontjában
érvényes díjat az újraértékesítést követő 30 napon belül, az újraértékesítéshez kapcsolódóan felmerült 10% kezelési
költség és a ténylegesen igénybe vett időre eső díjak levonása után, köteles visszatéríteni.
(2) Ha a sírhelyek használati időtartama alatt nem történik újabb koporsós betemetés, a sírhely további használati
jogát csak újraváltással lehet biztosítani.
21. § (1) Az áthelyezett temetési hely használati ideje az eredetileg megváltott temetési hely fennmaradó használati
idejéhez képest nem változik. Ha az áthelyezés a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának kérésére
történik, úgy annak költségét viselnie kell. A Közszolgáltató általi áthelyezésre kizárólag indokolt esetben, a
Közszolgáltató költségére kerülhet sor.
(2) Ha a rátemetést, újraváltást megrendelő nem azonos a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjával, akkor
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a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulását át
kell adnia a Közszolgáltatónak.
(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog lejártának tárgyévében a Közszolgáltató köteles írásban tájékoztatni a
temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját a lejárat időpontjáról, az újraváltás lehetőségéről, vagy annak
hiányában az elutasítás indokáról és díjáról.
(4) A lejárt és újra nem váltott temetési hely újbóli értékesítésére csak az értesítő levél kiküldését követő 6 hónap
elteltével kerülhet sor.
8. A köztemetői nyilvántartások
22. § (1) A Közszolgáltató a Ttv.-ben foglaltakon túl az alábbi nyilvántartásokat köteles vezetni:
a) betűrendes névmutató;
b) sírhelyújraváltó könyv;
c) parcellakönyv;
d) áthelyezési főkönyv;
e) áthelyezési mutató;
f) sírkőkönyv;
g) urnaátadó könyv;
h) halottátvételi napló;
i) halotthűtők üzemeltetési és fertőtlenítési naplója;
j) díszsírhely-nyilvántartás.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartások arra alkalmas célszoftver alkalmazásával elektronikus úton is
vezethetők.
(3) Urnakiadáskor a nyilvántartásnak tartalmaznia kell az urnakiadás időpontját, az átvevő nevét és adatait, a
hamvasztóüzemet, a hamvasztás sorszámát.
(4) Az urnakiadás a kiadást kérő kérelmére nemcsak személyes átadással, hanem tértivevényes postai küldemény
útján is történhet.
(5) A nyilvántartásokba történő bejegyzést időrendi sorrendben kell teljesíteni.
(6) A temetkezéssel kapcsolatos feladatok során készített nyilvántartásokat a köztemető lezárásáig a Közszolgáltató
köteles megőrizni, míg lezárás után a Békés Megyei Levéltár részére kell átadnia megőrzésre. A nyilvántartások
esetleges megsemmisülése esetére a nyilvántartó könyvből és a sírboltkönyvből másolat készítése kötelező,
melyeket elkülönítetten kell tárolni az eredeti példányoktól.
23. § (1) Közszolgáltató köteles jegyzéket készíteni
a) a Nemzeti Sírkert részeként számon tartott temetési helyekről;
b) a műemléki védelem alatt álló temetési helyről, sírjelről.
(2) A honvédelemért felelős miniszter által a hősi temetési hely kezelésének ellenőrzésére kijelölt szerv által vezetett
nyilvántartás alapján a Közszolgáltató köteles jegyzéket készíteni a hősi temetési helyekről és a hősi halottakról. A
nyilvántartás a hősi halott személyére és temetési helyére vonatkozóan tartalmazza a hősi halott maradványait őrző
hősi temetési hely címét, valamint a sírhelytábla, sírhelysor, sírhelyszám adatait.
9. A temetkezési szolgáltatások, valamint az egyéb temetői szolgáltatások ellátásának rendje, összhangja
24. § (1) Köztemetőben temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatás kizárólag a Közszolgáltatóhoz történő
előzetes bejelentés alapján végezhető.
(2) A bejelentést a munkálatok megkezdését megelőzően legalább négy munkanappal, rátemetés miatti
síremlékbontás esetén két munkanappal kell a Közszolgáltatónál megtenni.
(3) A temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozók (2) bekezdés szerinti előzetes
bejelentésének az alábbiakra kell kiterjedni:
a) a tevékenység gyakorlására jogosító engedélyek megléte, másolati példányának csatolása;
b) a munkavégzéssel érintett köztemető megnevezése;
c) a munkavégzéssel érintett temetési hely megjelölése;
d) a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja és a megbízó vagy megrendelő megnevezése, a megbízást vagy
megrendelést igazoló dokumentum másolati példányának csatolása;
e) a tervezett munka leírása;
f) a vállalkozási tevékenységre jogosító okirat másolati példányának csatolása;
g) annak tudomásulvétele, hogy a köztemető területén kizárólag az erre a célra kijelölt helyen helyezhető el a saját
szolgáltatására utaló reklám- és hirdetőtábla.
(4) A temetkezési szolgáltató előzetes bejelentésének a (3) bekezdésben foglaltakon kívül az alábbiakat is
tartalmazni kell:
a) a teljes körű temetkezési szolgáltatás köréből ellátni szándékozott tevékenységek megjelölése;
b) temetkezési szolgáltatás ellátásához megjelölt telephely létesítésével kapcsolatos temetkezési szolgáltatást
engedélyező hatóság engedély másolatának csatolása;
c) annak tudomásulvétele, hogy a temetkezési szolgáltató a tevékenység ellátása során köteles az eltemettetőnek a
temetési szertartásra vonatkozó rendelkezését - az egyházi temetés esetén az egyházi szertartás rendjének
megfelelően - tiszteletben tartani;
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d) holttest szállítása esetén a közegészségügyi és járványügyi szabályokat és az alapvető kegyeleti feltételeket
kielégítő, erre a célra kialakított járművel való rendelkezésről szóló nyilatkozat.
(5) Amennyiben a (3) bekezdés d) pontja szerinti megbízást igazoló dokumentum szerinti megbízó különbözik a
temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjától, akkor a temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző
vállalkozó köteles a megbízó, a megbízást igazoló dokumentumon szereplő személyes adatainak a Közszolgáltató
által történő kezeléséhez hozzájáruló, írásbeli nyilatkozatát is csatolni.
(6) A temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozó előzetes bejelentés szerinti
munkavégzését a Közszolgáltató munkavállalója vagy megbízottja útján ellenőrizheti.
(7) A Közszolgáltató a hatáskörrel rendelkező szerv megfelelő intézkedését, így különösen a temetkezési
szolgáltatást engedélyező hatóság ellenőrzését kezdeményezheti:
a) ha a temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozó a Közszolgáltatónál tett teljes körű,
előzetes bejelentés nélkül vagy attól eltérő tartalommal végzi a munkát,
b) ha a temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozó bizonyítható módon ismétlődően és
súlyosan megsérti a köztemető használati rendjére vonatkozó előírásokat, sértve ezzel a látogatók, az eltemettetők
és a szertartásokon részt vevők kegyeleti érzését, vagy egyébként a Közszolgáltató technológiai utasításait
megsértve veszélyezteti a köztemetői létesítmények biztonságos működtetését.
(8) A temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozónak biztosítania vagy igazolnia kell a
Közszolgáltató részére az elhunyt személy azonosítását, továbbá a megrendelő és a temetési hely feletti
rendelkezési jog jogosultjának kilétét. Ezen adatokat köteles a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátani a (3)
bekezdés szerinti előzetes bejelentéssel egyidejűleg.
(9) A Közszolgáltató a temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozókkal együttműködési
megállapodást köthet a temető szabályszerű, a kegyeleti jogok érvényesülését szolgáló működésének elősegítése
érdekében.
(10) Amennyiben a temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozó bejelentési
kötelezettségének határidőn belül és maradéktalanul eleget tesz, a temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatások
végzése nem tagadható meg.
25. § (1) A temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozók munkavégzésének összhangját a
Közszolgáltatónak biztosítania kell oly módon, hogy
a) a vállalkozók az általuk végzett egyes szolgáltatások jellegéhez is igazodóan azonos feltételekkel, lehetőség
szerint az erre irányuló igénybejelentés sorrendjének megfelelően vehessék igénybe a köztemető infrastruktúráját;
b) olyan nyilvántartásokat kell vezetnie, továbbá ügyfélszolgálati irodáinak működtetését úgy kell megszerveznie,
hogy az a) pont alatti szolgáltatói igények nyomon követése biztosított legyen;
c) a Rendeletben meghatározott esetekben, valamint a Közszolgáltató által meghatározott technológiai utasítások
szerinti tartalommal és terjedelemben a temetkezési szolgáltatók kötelesek a Közszolgáltató szakszemélyzetét a
létesítmények igénybevétele során igénybe venni, míg a Közszolgáltatónak úgy kell a munkavégzését
megszerveznie, hogy biztosítsa és segítse a vállalkozók munkavégzését.
(2) A temetkezési szolgáltatások közül kötelező a Közszolgáltató szakszemélyzetének, berendezésének és
létesítményének igénybevétele az alábbi feladatokkal összefüggésben:
a) a köztemetőn belül az elhunyt hűtése, ravatalozása;
b) az elhunyt köztemetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállítása;
c) a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórása;
d) urnaelhelyezés, sírásás, sírhelynyitás és visszahantolás, ideértve az első temetést megelőző sírásást, továbbá az
urnafülke (kolumbárium) zárólapjának eltávolítását, illetve visszahelyezését és zárását, a sírbahelyezés, az
újratemetés és az exhumálás.
(3) Az egyéb temetői szolgáltatások végzése feltételeinek biztosítására az (1) bekezdésben foglaltak megfelelően
irányadók, az alábbi eltérésekkel:
a) a vállalkozók az ügyfélszolgálati irodák nyitvatartási idejében, munkanapokon végezhetnek munkálatokat;
b) a vállalkozók a munkavégzés érdekében indokolt esetben gépjárművel is behajthatnak a temetőbe, kötelesek
azonban a Közszolgáltató előírásait és a temető használatára vonatkozó rendelkezéseket betartani;
c) a vállalkozók a munkálatok befejezését követően, többnapos folyamatos munkavégzés esetén pedig az utolsó
napon kötelesek a törmelékeket, hulladékot, lomot stb. elszállítani vagy elszállíttatni, és a temetési hely környezetét
rendezetten, tisztán hagyni;
d) a vállalkozók a köztemető területén csak az egyéb temetői szolgáltatások végzése céljából tartózkodhatnak,
üzletszerzésre irányuló tevékenységet nem folytathatnak.
10. A köztemetők használati rendje
26. § (1) A Közszolgáltató a köztemetők nyitásáról és zárásáról az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően köteles
gondoskodni.
(2) A nyitvatartási idő meghosszabbításáról a Közszolgáltató dönthet az Önkormányzat tájékoztatása mellett. A
Közszolgáltató a meghosszabbított nyitvatartási időről a temetőlátogatók részére az Önkormányzat internetes
honlapján köteles a meghosszabbított nyitvatartási időpontot megelőző 10. munkanapig tájékoztatást nyújtani.
(3) A Közszolgáltató a temető bejáratánál, jól látható módon elhelyezett táblán köteles a nyitvatartásról, valamint a
köztemető használati rendjére vonatkozó szabályokról a temetőlátogatókat tájékoztatni, a temető forgalmasabb
részeire pedig tájékoztató és a tájékozódást elősegítő információs táblákat helyezni.
(4) A köztemető részletes térképét a temető minden nagyobb, a gépkocsik számára is nyitva álló bejáratánál, illetve
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a temető központi helyén ki kell függeszteni, valamint a Közszolgáltató internetes honlapján közzé kell tenni, azt
évente aktualizálni kell.
(5) A Közszolgáltatónak minden sírhelytábla számát jelzőoszlopon, könnyen észrevehető helyen fel kell tüntetnie.
(6) A köztemetőben működő ravatalozó igénybevételének részletes szabályai:
a) Az előkészületi munkák során, beleértve a beszállított elhunyt, illetve a hamvakat tartalmazó urna azonosítását és
a temetési kellékek vizsgálatát is, a jogszabályokban és a Közszolgáltató belső szabályzatában foglaltak alapján kell
eljárni.
b) A Közszolgáltató gondoskodik a hangosító berendezés, valamint a teremvilágítás hibátlan működéséről, valamint
biztosítja várakozó zenemű lejátszásának lehetőségét.
c) A ravatalozóhelyiség használatát a Közszolgáltató harminc perccel a szertartás időpontját megelőzően köteles
biztosítani a megrendelő részére.
d) A temetés adatait a Közszolgáltató, a temetést megrendelő eltérő utasítása hiányában, köteles feltüntetni a
„temetések rendje” táblán.
27. § A kegyeleti jog gyakorlásának elősegítése érdekében a Közszolgáltató tájékoztatást köteles nyújtani a
temetőlátogatók részére akár egyedi, akár közérdekű ügyben. Ennek érdekében a Közszolgáltató ügyfélszolgálati
irodát működtet az 1. mellékletben meghatározottak szerint.
28. § (1) A temetőlátogatás célja lehet kegyeleti joggyakorlás vagy a temetési hely gondozása.
(2) A köztemetőket 14 éven aluli gyermekek, illetőleg cselekvőképtelen személyek kizárólag cselekvőképes,
nagykorú személyek kísérete mellett látogathatják.
(3) Azokban a köztemetőkben, ahova gépjárművel be lehet hajtani, ott közlekedni kizárólag az erre a célra kijelölt
utakon lehet a közúti közlekedésre vonatkozó szabályok szerint, a temetőkben elhelyezett közlekedési tábláknak
megfelelően. A gépjárművel történő közlekedés során a keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a
temetőlátogatókat, illetőleg a búcsúztatási szertartásokat.
(4) Köztemetőbe állatot bevinni csak a Közszolgáltató engedélyével lehet. Mentes a bejelentési kötelezettség alól a
vakvezető- és a segítő kutya.
(5) Köztemetőben kerékpárral közlekedni csak a közúti közlekedés szabályainak betartásával lehet. A kerékpárral
történő közlekedés nem zavarhatja a temetőlátogatókat, illetőleg a búcsúztatási szertartásokat.
(6) Köztemetőn belüli halottszállítás céljából a köztemetőbe a Közszolgáltató előzetes engedélye alapján lehet
behajtani. A tevékenység során a Közszolgáltató különleges előírásait be kell tartani.
29. § (1) A temetőlátogatók kötelesek a köztemetői terület, az ingó és ingatlan létesítmények, tárgyak
rendeltetésszerű használatára, továbbá kötelesek tartózkodni bármiféle károkozástól, rongálástól.
(2) Tilos a növényzet és a zöldterületek, zöldfelület egyéb elemeinek, tartozékainak, felszerelési tárgyainak
bármilyen módon történő megrongálása, pusztítása, károsítása, vagy olyan szakszerűtlen kezelése, amely értékük
csökkenésével jár.
(3) A köztemető területén nem végezhető olyan tevékenység, amely egészségre ártalmas, szennyeződést, bűzt,
egyéb káros környezeti kárt, balesetveszélyt okoz, mások kegyeleti joggyakorlását akadályozza, korlátozza.
(4) A temetőlátogatóknak tartózkodniuk kell minden olyan tevékenységtől, amely mások kegyeleti érzéseit
zavarhatja, így különösen a hangoskodástól, zenehallgatástól.
(5) A köztemetőben biztosított közüzemi szolgáltatások kizárólag a kegyeleti jogok gyakorlása körében vehetők
igénybe.
30. § (1) Köztemetőbe a temetőlátogatók a szokásos, rendszeresen maguknál tartott személyes használati
tárgyaikon túlmenően kizárólag a temetési helyek díszítésére, gondozására szolgáló tárgyakat és a kegyeleti jog
gyakorlásának kellékeit vihetik be.
(2) A köztemetőkből koszorúkat, virágokat, növénymaradványokat, kertészeti hulladékokat, egyéb hulladékot a
Közszolgáltató hozzájárulása nélkül kivinni nem lehet, azokat a kijelölt helyeken kell elhelyezni.
31. § (1) A köztemetőben munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a temetőlátogatók kegyeleti
érzéseit, ne akadályozza az elhunytak búcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem
sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek
látogatását nem lehet akadályozni.
(2) Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.
11. A kegyeleti közszolgáltatáshoz kapcsolódó díjak
32. § (1) A kegyeleti közszolgáltatási díjak az alábbiak:
a) temetési hely megváltási díja,
b) temetési hely újraváltási díja,
c) halotthűtők naponkénti igénybevételi díja,
d) sírhelynyitás és visszahantolás díja,
e) exhumálás, és exhumáláshoz sír nyitás,
f) temetési hely felépítményének temetésre való előkészítése (fedlap leemelés),
g) ravatalozótermek igénybevételi díja,
h) temető-fenntartási hozzájárulás díja.
(2) A Közszolgáltató által biztosított szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjak az alábbiak:
a) elhunyt vagy hamvak temetőn belüli szállításának díja,
b) szóróparcella berendezéseinek igénybevételi díja,
c) gépjármű-behajtási díj.
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(3) A kegyeleti közszolgáltatás díjait a Rendelet 2. melléklete tartalmazza. A mellékletben megjelölt díjak nettó
összegét az általános forgalmi adóról szóló törvény szabályai szerinti előírásoknak megfelelő mértékű általános
forgalmi adóval kell növelni.
(4) Az egyes kegyeleti közszolgáltatással összefüggő díjakat a kötelezetteknek minden esetben a temetés, illetve az
egyes tevékenységek megrendelésekor kell megfizetniük.
(5) A kegyeleti közszolgáltatás díjait a kötelezettek az alábbiak szerint fizetik meg:
a) A temetési hely megváltási díját a temetési hely megváltója a temetési hely megváltásakor köteles egy összegben
megfizetni a Közszolgáltató által, az Önkormányzat nevében kiállított számla alapján.
b) A temetési hely újraváltási díját a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja a temetési hely újraváltásakor
köteles a választása szerinti használati időre egy összegben vagy részletekben megfizetni a Közszolgáltató által, az
Önkormányzat nevében kiállított számlának megfelelően. A Közszolgáltató köteles a részletfizetés szabályait az
ügyfélszolgálati irodákban kifüggeszteni, köteles továbbá azt az internetes honlapján is közzétenni.
c) A temető fenntartási hozzájárulás díját a köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők a Közszolgáltató által,
az Önkormányzat nevében a vállalkozás részére kiállított számla alapján kötelesek megfizetni. A Közszolgáltató a
számlát a munkakezdés napján állítja ki.
d) A halotthűtők naponkénti igénybevételi díját a temetés megrendelője vagy meghatalmazottja köteles megfizetni az
elhunyt halotthűtőben történő elhelyezéséért a beszállításától az eltemetéséig tartó időszakra vonatkozóan a
Közszolgáltató által, az Önkormányzat nevében kiállított számla alapján.
e) A ravatalozótermek igénybevételi díját a temetés megrendelője vagy meghatalmazottja köteles megfizetni az
elhunyt ravatalozásáért, a ravatalozó használatáért a Közszolgáltató által, az Önkormányzat nevében kiállított
számla alapján.
f) A sírhelynyitás és visszahantolás díját annak megrendelője vagy meghatalmazottja köteles megfizetni az első
temetést megelőző, valamint a sírhelynyitáshoz kapcsolódó sírásásért és a visszahantolásáért a Közszolgáltató
által, az Önkormányzat nevében kiállított számla alapján.
(6) A Közszolgáltató által biztosított szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjakat a kötelezettek az alábbiak szerint fizetik
meg:
a) Az elhunyt vagy hamvak temetőn belüli szállításának díját a temetés megrendelője vagy meghatalmazottja
köteles megfizetni az elhunyt, a hamvak és az exhumák temetőn belüli, speciális halottszállító járművel történő
szállításáért a Közszolgáltató által kiállított számla alapján.
b) A szóróparcella berendezéseinek igénybevételi díját a temetés megrendelője vagy meghatalmazottja köteles
megfizetni az elhunyt hamvainak szóróparcellában történő szórásáért a Közszolgáltató által kiállított számla alapján.
c) A gépjármű-behajtási díjat a köztemetőbe gépjárművel behajtók kötelesek megfizetni alkalmanként a
Közszolgáltatónak.
(7) A üzemeltető által biztosított szolgáltatások díját a temetésre kötelezett a részére vagy meghatalmazottja nevére
kiállított számla alapján köteles megfizetni.
(8) A Rendeletben meghatározott díjakat a Közszolgáltató a köztemetőkben hirdetőtáblákon, valamint az
ügyfélszolgálati irodákban köteles kifüggeszteni, valamint az internetes honlapján is közzéteszi azt.
(9) A Közszolgáltató minden év október 10-ig kedvezményezheti az Önkormányzatnál a kegyeleti közszolgáltatás
díjak felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek, az önköltségelemzéssel alátámasztott, az
Önkormányzat által elismert és műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó, változása mértékének
függvényében. A díjak mértékét a közszolgáltatással kapcsolatban felmerült szükséges és indokolt költségek alapján
kell megállapítani, és évente felül kell vizsgálni. A köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő
temetőfenntartási hozzájárulási díj mértéke az adott évben az egyes sírhelyekre megállapított megváltási díjtételek
egyszerű számtani átlagának 5%-át nem haladhatja meg.
(10) Rátemetés esetén a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja köteles a temetési hely megváltási díjának a
rátemetéssel meghosszabbodó időtartamhoz igazodó arányos részének megfizetésére. Rátemetés esetén a
meghosszabbított sírhelyhasználati időre vonatkozó arányos sírhelyhasználati díjat kell megfizetni.
(11) A temetési hely feletti rendelkezési jog tekintetében meghosszabbított használati idő esetén a temetési hely
feletti rendelkezési jog jogosultjának meg kell fizetnie a meghosszabbítással arányos sírhelyhasználati díjat.
33. § Nem kell gépjármű-behajtási díjat fizetni:
a) halottak napján és mindenszentek napja alkalmával;
b) karácsonykor, húsvétkor, pünkösdkor és anyák napján.
12. Záró rendelkezések
34. § (1) Ez a rendelet 2021. január 1-én lép hatályba.
(2) A Rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően megrendelt temetkezési szolgáltatások esetében, illetve a
hatálybalépést követően induló ügyekben kell alkalmazni.
(3) A Rendelet hatálybalépése előtt megváltott temetési helyekre a megváltáskor érvényes jogszabályokat kell
alkalmazni a temetési helyek megváltási és újraváltási díjaira vonatkozó rendelkezések kivételével.
(4) A Közszolgáltató a Rendelet hatálybalépését követő 6 hónapon belül üzletszabályzatot készít, melyet az ügyfelek
számára az ügyfélszolgálati irodákban hozzáférhetővé tesz, a honlapjára feltölt.
(5) Az 2. § (4) bekezdése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános
gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése
formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá
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tartozó támogatást tartalmaz.
(6) A Rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(7) Hatályát veszti Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemetőkről és a temetkezés
rendjéről szóló 26/2000. (XI. 2.) önkormányzati rendelete.
1. melléklet a … önkormányzati rendelethez
A köztemetők megnevezése és nyitvatartási rendje
1. A köztemetők felsorolása:
a) Gyomai köztemető (Katona József utca, 3750 hrsz.)
b) Endrődi köztemető (Sztrenda dűlő, 5168/7 hrsz.)
2. köztemetők nyitvatartási ideje egységesen a hét minden napján:
a) nyári időszámítás esetén 06.00-20.00 óráig
b) téli időszámítás esetén 07.00-17.00 óráig
3. Az ügyfélfogadás helyszíne és időtartama:
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Elérhetőségek:
Telefon: +36 (66) 386-233
Fax: +36 (66) 386-269
Gsm: +36 (20) 9-552-1818
E-mail: zoldparkkft@upcmail.hu
2. melléklet a … önkormányzati rendelethez
Köztemető fenntartási, üzemeltetési és szolgáltatási díjtételek
A
Díjtétel megnevezése
Temető fenntartási hozzájárulás
Temető-üzemeltetési szolgáltatási díjak
Ravatalozó bérlet
Hűtőszekrény használata (naponta)
Sírásás (egyszemélyes normál)
Sírásás (egyszemélyes mélyített)
Sírásás (gyermek sírhely)
Sírásás (urna sírhely)
Temetési hely felépítményének temetésre való előkészítése (fedlap
leemelés)
11 Exhumálás során normál sír nyitása
12 Exhumálás során mélyített sír nyitása
13 Exhumálás
14 Sírhely megváltási díjak
15 Egyszemélyes normál sírhely 25 évre
16 Kétszemélyes normál sírhely 25 évre
17 Egyszemélyes mélyített 25 évre
18 Kétszemélyes mélyített sírhely 25 évre
19 Gyermeksírhely 25 évre
20 Urnasírhely 25 évre
21 Urnafülke 15 évre
22 Egyszemélyes sírbolt 60 évre
23 Kétszemélyes sírbolt 60 évre
24 Háromszemélyes sírbolt 60 évre
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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B
Forint
2.500
20.000
2.500
14.000
20.000
6.000
6.000
4.000
17.000
20.000
12.000
14.500
29.000
19.000
38.000
10.000
10.000
16.500
72.000
104.000
144.000

1. függelék a … önkormányzati rendelethez
A köztemető üzemeltetőjének azonosító adatai
Név: Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Elérhetőségek:
Telefon: +36 (66) 386-233
Fax: +36 (66) 386-269
Gsm: +36 (20) 9-552-1818
Működési cím / Levelezési cím: 5500, Gyomaendrőd Ipartelep út 2.
E-mail: zoldparkkft@upcmail.hu
Cégjegyzékszám: 04-09-008715
Adószám: 14596421-2-04
Ügyvezető neve: Dinya József
2. függelék a … önkormányzati rendelethez
A köztemetők sírhelytábla (parcella) felosztása
1. Gyomai köztemető

2. Endrődi köztemető
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Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A bizottság támogatja a tervezet 1. fordulós
vitáját.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A bizottság támogatja a tervezet 1. fordulós
vitáját.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság támogatja a tervezet 1. fordulós
vitáját.

Döntési javaslat
"A köztemetőket és a temetkezés rendjét szabályozó önkormányzati rendelet felülvizsgálata (1. forduló)"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők
rendjéről szóló rendelet-tervezetet a jelenlegi szabályozási tartalma alapján alkalmasnak találja a második fordulós
megvitatásra azzal, hogy előzetesen le kell folytatni a közszolgáltatóval és az érintett temetkezési szolgáltatókkal
történő egyeztetést, meg kell határozni az új szabályok szerinti ellentételezés várható mértékét, ki kell kérni a
fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szervei véleményét.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2020. 07. 31.
Felelős: Pap-Szabó Katalin
Hivatali felelős: Megyeri László
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. június 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Gazdasági programja és
fejlesztési terve
Kürtiné Erdősi Klára, Mile Erika, Petényi Roland osztályvezető, Toldi Balázs
polgármester, Weigertné Szilágyi Erika
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!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-ában rendelkezik az önkormányzati
ciklust felölelő gazdasági program elkészítéséről, amely a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy az
azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza
mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, az önkormányzat által
nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának gazdasági programja kijelöli a prioritásokat a település feladat centrikus
működtetése és fejlesztése területén. A település vezetés a működésre és a fejlesztésre fordítható források
arányának kiegyensúlyozott, fejlesztés-orientált alakítására törekszik.
A település fenntartható fejlődése, jövedelemtermelő kapacitása szempontjából meghatározó jelentősége van
népességmegtartó képességének. Az eddig elért eredményekre alapozva kell megvalósítani fejlesztési
elképzeléseinket oly módon, hogy az itt élők megőrizhessék történelmi hagyományaikat; mindenki büszkén
vállalhassa a gyomaendrődi kötődését. Kiemelt célunk Gyomaendrőd Város Önkormányzatának önálló arculatának
megteremtése, mert ennek hiányában, múltunk felvállalása nélkül nem tudjuk biztosítani, hogy a jövőben
gyermekeink kötődjenek szülővárosukhoz, büszkék legyenek származásukra.
Az önkormányzat Gazdasági Programjának tervezési időszaka 2019. október - 2024. szeptember. Bár a gazdasági
program elsősorban a jelen képviselő-testület működésének idejére szól, olyan stratégiai jellegű célokat is tartalmaz,
amelyek hosszabb távon meghatározzák az önkormányzati döntések irányát és összehangoltabbá teszik azokat.
Toldi Balázs polgármester összeállította a Gazdasági programot és fejlesztési tervet 2019-2024 évekre
vonatkozóan, amit a Képviselő-testület el is fogadhat, amennyiben viszont ki kíván egészíteni, akkor az augusztusi
soros ülésre a Képviselő-testület iránymutatása alapján újra beterjesztésre kerül.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen és döntését határozat
formájában hozza meg.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Gazdasági programját és
fejlesztési tervét elfogadásra javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Gazdasági programját
és fejlesztési tervét elfogadásra javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek.

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Gazdasági programját és
fejlesztési tervét elfogadásra javasolja a tisztelt Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Gazdasági programja és fejlesztési terve"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
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Gazdasági programját és fejlesztési tervét a „Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Gazdasági programja és
fejlesztési terve 2019-2024.” dokumentum szerint.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának

Gazdasági programja és
fejlesztési terve

2019-2024.

I. BEVEZETŐ
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény 116. § (5)
bekezdése alapján a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági
programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat
felelős. A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának
időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól.
A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon
célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a
helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével – a
megyei területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve – az önkormányzat által nyújtandó
kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.
Gyomaendrőd gazdasági programja a 2019-2024. közötti időszakot öleli fel, a benne
foglaltak

olyan

szándékát

irányelv-gyűjteménynek

Gyomaendrőd

Város

tekinthetőek,

melynek

Önkormányzatának

megvalósítási

Képviselő-testülete

kinyilatkoztatta. A program végrehajtásának ütemezését az éves költségvetések
tartalmazzák.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának elsődleges célja, hogy a változó gazdasági
környezetben is megőrizze működőképességét, gazdálkodásának stabilitását. Mindezt
annak érdekében, hogy a település lakosságának a lehető legmagasabb szintű
szolgáltatásokat tudja nyújtani. A program célja, hogy az Önkormányzat annak
végrehajtásával a helyi lakosság és vállalkozások igényeinek megfelelő, magas
színvonalú szolgáltatások rendszerét alakítsa ki.

II. HELYZETELEMZÉS
1. A település földrajzi elhelyezkedése, adottsága, rövid történeti
áttekintés
Gyomaendrőd 1982. január elsején Gyoma és Endrőd Nagyközségek egyesülésével jött
létre. A városi rangot 1989-ben kapta meg. Kisvárosi jellegű település, központi
belterületből és két sűrűn lakott külterületből - Öregszőlő és Nagylapos -, valamint
egyéb tanyás térségből áll.
A település Békés megye északi részén, a Békési-sík északi peremén, a Hármas-Körös
bal partján, a Szolnok–Túri-sík és a Körös menti sík szomszédságában fekszik. Területe:
303,98 km2, melyből 1,120 km2 belterület.
A reformkori folyamszabályozások, valamint a Körösök természetalakító tevékenysége
során kialakult tájforma a megye, s így Gyomaendrőd egyik legszebb természeti értéke.
A Hármas-Körös több mint kétezer hektáros hullámtere természetvédelmi terület,
amely szabadon látogatható. A festői partszakaszokkal, füzesekkel kísért holtágak
fürdésre, horgászatra és vízi sportokra csábítják a látogatókat.
Gyomaendrőd nemcsak természeti szépségeivel, hanem az országban egyedülállóan
gazdag kulturális értékeivel is büszkélkedhet: Kner Nyomdaipari Múzeum, Liget Fürdő,
Erzsébet ligeti kilátó és lombkoronasétány, Körös Látogatóközpont, Endrődi Tájház,
Szent Antal Zarándokszálláshely, Szent Antal Kenyérsütőház, Bárka Halászati
Látogatóközpont.
A város Észak Békés-megye egyik meghatározó gazdasági, igazgatási és kulturális
központja. A város több mint harmincezer hektáros külterületén a megszilárduló és
fejlődő mezőgazdasági egyéni és társas vállalkozások biztosítják az itt élő lakosság
többségének megélhetését. Az ipari területen meghatározó a cipő és nyomdaipar, de
számos egyéb területen így a faiparban, élelmiszer feldolgozóiparban található
meghatározó számú vállalkozás. A fejlődő és korszerűsödő kereskedelem és
szolgáltatás egyes területeken európai színvonalú ellátást kínál az itt élő emberek és az
átutazók számára.
A települést több eltérő jelentőségű útvonal szeli át, amelyek közül ki kell emelni a 46.
számú főút és a Budapest-Lőkösháza vasútvonal fontosságát.

A Budapesttől 160, a megyeszékhelytől 43 kilométerre fekvő település elérhető autóval
a 46-os főközlekedési útvonalon Mezőtúr és Mezőberény felől, illetve a 44-es számú
főútról Szarvas és Kondoros felől, valamint a 4-es főútról Kisújszállás – Dévaványa
irányból.
Vonattal

a

MÁV

120-as

számú

(Budapest-

Szolnok-Békéscsaba-Lőkösháza

vasútvonalán, illetve a 127-es számú Körösnagyharsány-Vésztő-Gyoma vasútvonalon
érhető el.
2013. január 1. napjával Gyomaendrőd a megyei kormányhivatalok járási hivatalai
felállításával járási központ lett, ami vonzáskörzetének megtartását, pozíciójának
erősödését

eredményezte.

A

gyomaendrődi

járáshoz

Gyomaendrőd, Dévaványa, Ecsegfalva, Csárdaszállás, Hunya.

2. Főbb demográfiai jellemzők
Születések, halálozások számának alakulása
Év

Születések száma

Halálozások száma

(fő)

(fő)

2015

107

239

2016

115

197

2017

105

234

2018

119

198

a) Népesség kor szerinti megoszlása 2019. január 1-jén
Kor szerinti
csoportosítás

Fő

0-2

351

3-5

334

6-13

923

14-17

595

18-59

7356

60-

3955

Összesen:

13 514

tartozó

települések:

Korcsoport

Fő

Megoszlás

Gyermek és fiatalkorú (0-18év)

2 308

17 %

Aktív korú (18-65 év)

8606

64 %

Időskorú (65-)

2600

19 %

13 514

100 %

Összesen:
b)

Népesség, népsűrűség

Népesség
Népsűrűség

13 514 fő
44 fő/km2

c)
A regisztrált álláskeresők és a szociális ellátásban részesülők főbb adatainak
bemutatása (2019. januári adatok)
Megnevezés
Nyilvántartott álláskeresők száma

425

Rendszeres szociális segélyben részesülők száma

137

Munkaképes korú lakosság száma
Relatív munkanélküliségi mutató

8 964
4,74

3. A település infrastruktúrájának helyzete
Közlekedés
Településkörnyéki kapcsolatok és az országos közutak belterületi szakaszai
A város földrajzi elhelyezkedése miatt sajátos szerepkörrel bír a térség közlekedésszerkezetében. Nincs gyorsforgalmi és I. rendű főútja, de ezek kapcsolatában ill.
alternatív útvonalként jelentős forgalmat kell lebonyolítania a térségi és a távolsági
forgalomban is.

A város a két településrész (Endrőd és Gyoma) összeépülésével sajátos, hosszan elnyúló
alakzatot öltött, melyet hosszában kettészel a 46-os főút. Ezen főútvonal K – Ny-i
kapcsolatot biztosít a 4-es számú és a 47-es számú főutak között.
A térségi kapcsolatokban fontos, de a forgalom szempontjából kevésbé terhelt útvonal
a 443-as jelű Gyomaendrőd – Szarvas II. rendű főút kategóriába sorolt összekötő út,
mely az endrődi városrészen halad keresztül (Blaha Lujza utca). A 443-as jelű út
elsősorban átmenő forgalmat bonyolít le.
A közlekedés-szerkezet második legfontosabb útvonala a 4231-es jelű Dévaványa –
Gyomaendrőd összekötő út érintett szakasza, amely a belterületen közös nyomvonalon
halad a 4232-es jelű összekötő úttal (Főút egy szakasza). Forgalma elsősorban a városi
belső forgalom miatt jelentős, a nehézforgalom aránya 18 %.
Az országos mellékutak közé sorolt 4642-es számú Gyomaendrőd – Szentes útvonal
(Apponyi utca) az endrődi városrészt szeli ketté É – D-i irányban.
Belső (nem országos) úthálózat
A város önkormányzati kezelésében lévő belterületi úthálózata ~ 108 km hosszúságú,
kiépítettségi szintje ~ 95 %-os. A szilárd burkolattal kiépített szakaszok a
környezetvédelmi előírásoknak megfelelnek, de műszaki paramétereik esetenként nem
megfelelőek.

Autóbusz-közlekedés
A helyi és távolsági közlekedésben meghatározó szerepkörrel bír. Miután az országos
közutakon minden irányban biztosított a kapcsolat, így (néhány peremterületet kivéve)
az ellátás városi szinten megoldott. A Szabadság téri központi autóbusz-állomás
kialakítása megfelelő, azonban áttelepítése tervezett a Vasútállomás előtti térre, mivel
a jelenlegi állapot nem kapcsolja össze a közúti és kötöttpályás közösségi közlekedést.
A jövőben célszerű foglalkozni az integritással.
Parkolás
A parkolóhely igény és lehetőség a település frekventált helyein jelentős problémát
okozott és okoz jelenleg is. Ennek megszüntetése érdekében az elmúlt években az
önkormányzat számos intézmény mellett létesített parkolási lehetőséget (óvodák,

iskolák, orvosi rendelők, vasútállomás, Liget Fürdő, Fő út és Kossuth utca több
helyszínén). Ez a törekvés az önkormányzatnál folyamatos a probléma megoldása
érdekében.
Kerékpáros-közlekedés
A város közlekedés-struktúrájában jelentős a kerékpáros-közlekedés. Az alföldi
városokra jellemző egyébként is magas kerékpáros arány jelenleg is és távlatban is
megmarad. A meglévő 4642 sz másodrendű főút melletti kerékpárút (Öregszőlői)
mellett a Fő úton és a Bajcsy Zsilinszky úton is szinte teljes szakaszon kiépült a
kerékpárút. A közlekedésbiztonság növelése érdekében a Selyem úton kerékpáros
nyomvonal került kijelölésre. A megvalósult projektek keretében a település több
pontján számos kerékpártámasz került telepítésre.
Vasúti közlekedés
A város ebből a szempontból szerencsés helyzetben van. Az A1 besorolású E56-os
nemzetközi törzshálózati vasúti fővonal nemcsak a térségi, hanem a nemzetközi
szállításban is rendkívüli jelentőséggel bír. Az autóbusz-közlekedéssel kiegészítve jó
közlekedési kapcsolatokat biztosít. A vasúti közlekedésben meghatározó, GyomaNagyvárad vonal fejlesztése, mely 2016-ban lezárult Európai Uniós projekt. A
Gyomaendrődre vonatkozó fejlesztés az aluljáró megépítése volt.
Vízi közlekedés
A Körösön jelenleg nincs érdemi teherhajózás, mert hiányoznak az ehhez szükséges
műszaki feltételek nemcsak a városban, hanem egészen a Tiszáig.
A vízi turizmusban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében az Önkormányzat vízitúra
megállóhelyet alakított ki, valamint sólyapálya épült.

Közlekedésüzemi létesítmények
A

városban

található

környezetvédelmi
rendelkezünk.

négy

előírásoknak,

üzemanyagtöltő

állomás

ugyanakkor

elektromos

korszerű,

megfelelnek

töltőállomással

nem

Piacterek, vásárterek:
A gyomai piactér fejlesztése során fedett elárusítóhelyek kialakítására és parkolók
létesítésére került sor az elmúlt évben. 2018-ban az endrődi piac gazdaságélénkítése
érdekében fedett elárusítóhelyeket telepített az önkormányzat, illetve a használaton
kívüli tornaterem kereskedelmi/szolgáltató térré történő átalakítása is megvalósult.
Polányi Máté utcától délre 5,4 hektáros füves területű vásártér működik.
Településtisztaság, zöldfelület gazdálkodás:
A település önkormányzati útjainak tisztítását, a közterületek tisztítását és gondozását
az Önkormányzat a közfoglalkoztatás keretében, saját vállalkozásában, valamint külső
vállalkozók bevonásával biztosítja.
A város zöldfelületi rendszere a szigetszerűen elhelyezkedő terekből, parkokból,
zöldfelületi intézményekből (strand, sportterület, temető), Hármas-Körös ártéri
erdeiből, a holtágak menti erdőkből, a folyó és a holtágak vízfelületéből, a vasút
melletti véderdősávból, védőterületekből (vízmű) továbbá az ezeket összekötő utcai
fasorokból és parksávokból tevődik össze.
Az elmúlt évek során megújult a Hősök tere, kialakításra került a Fűzfás-zugi
horgászversenypálya. Jelenleg zajlik a Szabadság tér teljes átalakítása. A településen a
virágosítás folyamatos, rendszeresen bővül a bevont területek nagysága, mely javítja a
településképet és a lakossági elégedettsége nő.

Energiagazdálkodás és azok környezeti hatásai
Gyomaendrőd város energiaellátásában a földgáz és az elektromos áram játszik
meghatározó szerepet, kis mértékben a folyékony tüzelőanyagok használata is
tapasztalható még, főként a kertészeti és háztáji mezőgazdasági termelésben.
A település jelentős geotermikus energiakészletekkel (termálvíz) rendelkezik,
ugyanakkor a Liget Fürdőn kívül használata elenyésző. Nagy problémát jelent a
felhasznált termálvíz környezetkímélő elhelyezése.
Az alternatív energiaforrások (nap, szél, bio) használata még nem indult meg. A
jövőben az egyik fejlesztési terület az alternatív energiaforrások használatának
bevezetése, kiszélesítése. Az önkormányzat az elmúlt időszak projektjei során számos

intézmény energetikai korszerűsítését megvalósította, illetve több más fejlesztés során
is telepített napelemeket.
elektromos energiaellátás
A

villamos

energiaellátását

Gyomaendrőd

város

és

térségében

az

NKM

Áramszolgáltató Zrt. biztosítja.
Gyomaendrődöt és környékét két 120 kV-os táppont látja el villamos energiával:
1. Mezőtúr 120/20 kV-os alállomás (24 km)
2. Szarvas 120/20 kV-os alállomás (20 km)
gázhálózat
A város teljes belterületén kiépült a vezetékes földgázellátó hálózat, mely hosszú távon
biztosítja a város gázellátását. Az elosztó hálózat 3 bar- os középnyomású.
ivóvízhálózat
A belterület – Gyomaendrőd Város, Nagylapos, Kocsorhegy településrészek –
vízellátása vezetékes ivóvíz hálózattal megoldott. A települési vízmű vízellátását a
Közép- Békési Regionális vízellátó Rendszer biztosítja a mezőberényi ágról. Az átadási
pont a Gyomaendrőd II/A jelű vízműtelep gépházában van.
szennyvízkezelés
A folyékony hulladék mennyiségének minimalizálása érdekében a város területén
jelentős szennyvíz beruházás valósult meg. Ennek keretében a város lakásainak mintegy
82%-a bekötésre került a szennyvíz csatornahálózatba. Gyomaendrőd Város a
keletkező szennyvizeit gravitációs elválasztó rendszerű csatorna átemelőkkel juttatja a
szennyvíztisztító telepre, mint zömmel kommunális szennyvizet. A megvalósult
szennyvíztisztító telep fejlesztésnek köszönhetően a településen keletkező szennyvíz
tisztítása a mai kor előírásainak és elvárásainak megfelel, a környezetterhelés minimális.
A telep hidraulikai adatai:
névleges hidraulikai kapacitás:

Q =1.850 m3/nap

biológiai terhelés: 16.846 LE

Az átadás után is feladat maradt a nagy mennyiségű idegenvíz mennyiséget minél
korábban 20 % alá kell csökkenteni.

A távlati fejlesztések során a város újonnan épülő városrészeiben a jelentősebb
üdülőövezetekben, illetve a város külterületi központjaiban (Öregszőlő, Nagylapos)
kerülnek kialakításra a képződő szennyvizek gyűjtésének és elvezetésének rendszerei.
Kommunális hulladék elhelyezése
2018. október 01. óta a DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonporfit Zrt. látja el a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat, az összegyűjtött hulladék a
Békéscsabai Regionális Hulladékkezelő Műbe kerül beszállításra hulladékkezelés
céljából.
A közszolgáltatás keretében 2018. december 31- ig 3.012.508 kg vegyes települési
hulladék, 98.138 kg lom hulladék, és 810.354 kg zöld hulladék került beszállításra
Gyomaendrőd közigazgatási területéről a létesítménybe.
A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésében és kiterjesztésében az önkormányzat
szerepe a meghatározó.
Hulladékgyűjtő udvar: A Hulladékudvar a Gyomaendrőd, Ipartelep út 2. szám alatti
ingatanon (3741/33 hrsz) található. A telep a DAREH Bázis Zrt. üzemeltetésében van.
Sajnos még több helyen lehet látni illegálisan elhelyezett hulladékokat. Ez
környezetvédelmi, közegészségügyi és városképi szempontból sem elfogadható.
Telekommunikáció:

A

településen

a

Magyarországon

üzemelő

összes

mobilszolgáltató elérhető. A vezetékes telefon és internet szolgáltatást az Invitech Kft.,
és a Vodafone biztosítja.
lakásállomány
Lakásállomány

6 428 db

100 lakásra jutó lakosok száma

210 fő/100 lakás

Épített lakások száma (2014-2019)

2 db

4. Vállalkozások

Megnevezés
Vállalkozások összesen
- Társas vállalkozás
- Egyéni vállalkozás
Jogi személyiségű vállalkozás
- Rt.
- Kft.
- Szövetkezet
- Egyesület, alapítvány stb.
Jogi személyiség nélküli
vállalkozás
- Kkt
- Bt
- egyéni vállalkozás
Kiskereskedelmi üzlet
Vendéglátó hely

Vállalkozások száma (iparűzési adó alá
bejelentkezettek)
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
1.573
1.587
1.657
1.622
1.623
580
578
587
575
558
993
1.009
1.070
1.047
1.065
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
436
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
39
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
377
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
5
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
15
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
1.187
n.a.
n.a.
n.a.
117
29

n.a.
n.a.
n.a.
123
32

n.a.
n.a.
n.a.
116
30

n.a.
n.a.
n.a.
123
31

4
118
1.065
114
27

6. Az önkormányzat által ellátott feladatok
1. Az önkormányzat által ellátott kötelező feladatok (az Mötv. 13. § (1) bekezdése
alapján):
a) településfejlesztés, településrendezés;
b) településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról
való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak
és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek
kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
c) a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény
elnevezése;
d) egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
e) környezet-egészségügy

(köztisztaság,

biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
f) óvodai ellátás;

települési

környezet

tisztaságának

g) kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása;
előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a
helyi közművelődési tevékenység támogatása;
h) gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
i) szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás
állapítható meg;
j) lakás- és helyiséggazdálkodás;
k) a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának,
valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
l) helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
m) honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
n) helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
o) a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét
is;
p) sport, ifjúsági ügyek;
q) nemzetiségi ügyek;
r) közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
s) helyi közösségi közlekedés biztosítása;
t) hulladékgazdálkodás;
u) víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény
rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

2.

Az önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok:

a) felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatása (Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer működtetése),
b) szakosított idősotthoni ellátás és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás
c) támogató szolgáltatás, tanyagondnoki szolgáltatás
d) környezettudatos szemlélet erősítése (Környezetvédelmi Alap működtetése,
településkép

javítása

-

közhasználatú

zöldterületek

fenntartása

és

üzemeltetése),
e) egyesületek, civil szervezetek, szerveződések tevékenységének segítése,
támogatása, (közhasznú társadalmi szervezetek támogatása, időskorúak
támogatása, helyi sportfeladatok és sportrendezvények támogatása, helyi
kultúra támogatása),
f) bűnmegelőzési feladatok (helyi közbiztonság erősítése, térinformatikai rendszer
támogatása)

7. A feladatok ellátását szolgáló intézményhálózat
–

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

–

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

–

Kállai Ferenc Művelődési Központ

–

Szent Antal Népház és Művelődési Ház

–

Hátár Győző Városi Könyvtár

–

Térségi Szociális Gondozási Központ

–

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ

–

Városi Egészségügyi Intézmény

–

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.

–

Gyomaszolg Ipari Park Kft.

–

Liget Fürdő Kft.

–

feladatellátási (köznevelési) szerződés útján óvodai, bölcsődei feladatok ellátása:
o Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
o Tulipános Óvoda Oktató Nonprofit Kft.
o Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Közhasznú Kft.

8. A település hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere
Gyomaendrőd a megyei kormányhivatalok járási hivatalai felállításával járási
központ lett, ami vonzáskörzetének megtartását, pozíciójának erősödését
eredményezte. Azonban a lehetőség egyben kötelezettség is a térség települései
irányába. Az önkormányzat feladata a kulturális, sport, civil kapcsolatok
továbbépítése, a gazdasági tapasztalatcserék szervezése a lehetséges gazdasági
együttműködés irányába.
–

Társulások, amelynek az önkormányzat a tagja
•

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás:
gesztor települése

–

•

Közép-békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati társulás

•

DAREH Önkormányzati Társulás

•

Körös Völgyi települések regionális szervezete

•

Körösszögi Kistérség Többcélú Társulás

Tankerület által fenntartott helyi oktatási intézmények
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények
állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény erejénél fogva a
gyomaendrődi oktatási intézmények 2013. január 1. nappal a Gyulai Tankerületi
Központ

Gyomaendrődi

Térségi

Iroda

(korábban

Klebelsberg

Intézményfenntartó Központ Gyomaendrődi Tankerület) fenntartásába kerültek.
Az oktatási vagyon tulajdonosa Gyomaendrőd Város Önkormányzata, a vagyont
a tankerület kezeli és működteti.
Érintett oktatási intézmények:
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium
Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
–

Testvértelepülések

Gyomaendrőd város négy településsel tart fent testvérvárosi kapcsolatot:

- Nagyenyed (Aiud - Románia) 1993. október 2. óta,
- Schönek (Németország) 2003. október 23. óta.
- Pilzno (Lengyelország) 2004. június 20. óta.
- Ruttka (Vrútky - Szlovákia) 2009. július 6. óta.
A város jobbára a települések rendezvényein való kölcsönös részvételben, a civil
kapcsolattartásban és egy- egy cserediák program szervezésében vesz részt,
elsősorban

a

kapcsolatépítést

és

azok

fenntartását

biztosítva.

A

város

kezdeményezésére ebbe bekapcsolódtak az intézmények, a civil szerveződések,
sportegyesületek és a vállalkozók, magánszemélyek is. Önkormányzati feladat a
testvérvárosok

népszerűsítése,

a

gyomaendrődiek

testvérvárosaink

iránti

érdeklődésének fenntartása.

9. A település gazdasági helyzete
Az Önkormányzat vagyona
Az Önkormányzat vagyona az elmúlt években nőtt, értéke a 2019. évi zárómérleg
alapján nettó 13 493 119 751 Ft.
Az Önkormányzat vagyonszerkezete 2019. évben:
Vagyonelem megnevezése
Forgalomképtelen törzsvagyon
(nem értékesíthető, nem terhelhető, a kötelező feladatok
ellátását biztosító vagyon)
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
(meghatározott
feltételekkel értékesíthető,
illetve megterhelhető vagyon)
Üzleti (forgalomképes) vagyon
(szabadon értékesíthető és megterhelhető)
Az Önkormányzat költségvetése

Nettó érték (e
Ft)
9 540 480

3 543 651

408 989

Költségvetési kiadások alakulása

A kiadások összege (e Ft)

Megnevezés

2015

2016

2017

2018

2019

Személyi jellegű
kiadások

579 041

579 510

581 967

581 818

631 786

Munkaadókat terhelő
járulékok

119 253

120 581

105 533

100 175

103 213

Dologi jellegű kiadások

776 820

547 475

593 094

761 243

938 022

Működési célú
pénzeszköz átadás,
támogatás, ellátottak
pénzbeli juttatása

785 717

790 691

807 111

801 077

880 774

Felhalmozási kiadások

960 916

146 559

285 268

850 650

896 496

Finanszírozási kiadások

2 072
654

878 443

938 493

493 414

432 158

5 294
401

3 063
259

3 311
466

3 588
377

Kiadások összesen

3 882 449

A költségvetési kiadások közül a következő években várható, hogy a kiadásokat
–

növeli a kötelező béremelés (minimálbéremelés, kötelező átsorolások stb.), az
infláció,

–

csökkentheti az átgondoltabb létszámgazdálkodás miatti megtakarítás, és az
egyéb takarékossági intézkedések,

–

a kiadások nagyságát befolyásolják azon kormányzati intézkedések, melyek
az önkormányzatok által ellátott feladatok körére irányulnak.

Az önkormányzat a 2015-2019. időszakban hitelállománnyal nem rendelkezett.
Költségvetési bevételek teljesítésének alakulása

Megnevezés

A bevételek összege (e Ft)
2015

2016

2017

2018

2019

Intézményi
működési
bevételek

268 390

158 182

201 713

167 507

305 371

Közhatalmi
bevételek

444 327

447 929

471 925

529 514

505 095

Önkormányzato
k működési
költségvetési
támogatása

906 983

939 720

1 055 496

1 037 425

1 123 103

Működési célú
pénzeszköz
átvétel,
támogatás

665 663

653 463

614 663

640 291

553 157

Felhalmozási
célú pénzeszköz
átvétel,
támogatás és
bevétel

942 738

93 918

704 622

964
878

263 187

Önkormányzato
k felhalmozási
költségvetési
támogatása

33 083

31 768

21 117

0

18 656

Finanszírozási
bevételek

2 546 066

1 794 218

1 544 747

1 869 219

2 037 707

Bevételek
összesen:

5 807 250

4 119 198

4 614 283

5 208 834

4 806 276

A költségvetési bevételek nagyságára jelentős hatást gyakorolhat a költségvetési
támogatások és jogcímek szerkezetében és számítási módjában esetlegesen
bekövetkező változtatás, melynek hatásaként egyre több saját bevétel megszerzése,
illetve pályázati forrás bevonása válik szükségessé.

10. Az előző ciklusban megvalósult és az áthúzódó, folyamatban lévő
fejlesztések
Megvalósult fejlesztések

Fejlesztés megnevezése

Beruházás értéke (e Ft)

2015
Lélekkel a Körösök mentén – Turisztikai fejlesztések a
vallás és a Körös ökológiája tükrében
DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007

459 191

Területi együttműködések az esélyegyenlőség és
felzárkóztatás elősegítése érdekében a Gyomaendrődi
Járás területén
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009

22 000

Kerékpárút építés a 46-os számú főút mentén a HármasKörös folyó védtöltése és az Olajosok útja között
Gyomaendrődön
KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0064

199 923

Rózsakert Idősek Otthona felújítása
Tanyagondnoki mikrobusz beszerzése

18 966
9 274

2016
Műfüves pálya kialakítása az Erzsébet liget 1. sz alatt

32 512

2017
Konyhafejlesztés 2016 – Központi főzőkonyha fejlesztése

31 545

2015. évi Érdekeltségnövelő támogatás – Szent Antal
Népház fejlesztése

3 207

2016. évi Érdekeltségnövelő támogatás – Kállai Ferenc
Kulturális Központ technikai fejlesztése

1 318

Ovi Foci pálya kialakítása a Kossuth úti Óvodában

9 805

2018
Belterületi vízrendezés IX. ütem Gyomaendrődön
TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00004

263 249

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal komplex
energetikai felújítása
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00017

190 449

Gyomaendrőd endrődi városrész központjának
rehabilitációja
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004

204 686

Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény konyha
enteriőr kiállításának megújítása és ehhez kapcsolódó
restaurálás és múzeumi óra foglalkozás kidolgozása

1 200

Erzsébet ligeti sporttelep fejlesztése

5 531

Az első világháborút és a kapcsolódó történelmi
eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak
emléket állító kulturális és tudományos programok,
művészeti tevékenységek

1 005

A Szabadság tér és a Hősök útja kereszteződésében
található első világháborús emlékmű felújítása

4 037

Önkormányzati fejlesztések 2017- Kis Bálint Sportudvar

22 999

2019
Piackorszerűsítés Gyomaendrődön – a helyi
gazdaságfejlesztési megoldás TOP-1.1.3-16-BS1-201700005

72 661

Csókási zugi áteresz felújítása
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00005

75 000

Fűzfás zugi áteresz felújítása
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00004

95 000

Az óvodai szolgáltatás minőségének fejlesztése a
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Csemetekert Óvoda feladat-ellátási helyén
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00007

61 388

Közlekedésbiztonsági
kerékpárút
építése
Gyomaendrődön, a Kodály Zoltán utca és a Hídfő utca
között, valamint kerékpáros nyomvonal kialakítása a
Selyem úton
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00003

138 021

Belvízrendezés Gyomaendrődön a Kodály Zoltán – Hídfő
utca között
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00003

88 893

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Fő
telephelyének komplex energetikai korszerűsítése
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00013

90 994

úti

Az endrődi háziorvosi rendelő energetikai korszerűsítése
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00015

42 511

Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön

40 000

EFOP-3.7.3-16-2017-00207
Tanórán kívüli kulturális foglalkozások támogatása
Gyomaendrődön a köznevelés eredményességéért
EFOP-3.3.2-16-2016-00125

25 000

Gyomaendrőd Város Önkormányzata ASP központhoz
való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

8 999

Gyomaendrőd – Öregszőlő külterületi útépítés gép-és
eszközbeszerzéssel
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

137 707

Folyamatban lévő fejlesztések
Kifizetések
2019-ig (e Ft)

Fejlesztés megnevezése
Gyomaendrőd gyomai városrész
központjának rehabilitációja
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00001
A gyomai háziorvosi rendelő
korszerűsítése
TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00069

energetikai

Helyi foglalkoztatási együttműködések a
Gyomaendrődi járási foglalkoztatási paktum
megvalósítása érdekében
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00004
Gyomaendrődi Helyi Közösség a települési
kultúra fejlesztéséért
TOP-7.1.1-16-2016-00012
Tipegő Kert Bölcsőde építése
Gyomaendrődön
TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00007
Rózsahegyi Sportudvar

Humán
szolgáltatások
Gyomaendrődi Járásban
EFOP-1.5.3-16-2017-00042

fejlesztése

a

További
várható
kifizetések (e
Ft)

250 000

0

29 121

0

9 906

0

31 534

5 966

220 000

0

22 207

0

231 335

0

A
Kállai
Ferenc
Kulturális
Központ
multifunkciós közösségi térré alakítása TOP7.1.1-16-H-ERFA-2019-00035
Új játszótér kialakítása a Határ Győző téren a
közösségi együttlét feltételeinek javítására
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00430

80 000

0

0

15 000

12. SWOT analízis (erősségek-gyengeségek-lehetőségek-veszélyek)
Erősségek

Gyengeségek

• Csaknem valamennyi városi funkció
megtalálható
• Értékes

elvándorlása

természeti

(holtágak,

erőforrások

termálvíz,

apróvad

állomány)
•A

• Alacsony születésszám
• életszínvonal

romlása,

holtág-rendszer

a

teljes

hagyományok
elkötelezettsége

• segélyezésre

szorulók

kiegészítő

idegenforgalmi vonzerő

• Közúti közlekedési peremhelyzet
karbantartása
• A holtágak és környezetük nem

hagyománnyal

rendelkező

növénytermesztés

és

állattartás

megfelelően

rendezett

korlátozza

azok

állapota
turisztikai

hasznosíthatóságát

• Helyi gazdák korszerű gépparkkal
rendelkeznek

• A mezőgazdasági termeléshez nem
kapcsolódik

feldolgozóipar

• Öntözésre alkalmas vizek

termékszerkezete

• Vállalkozói kedv növekedése

egyoldalú

gazdasági

szerkezet

hagyományai
Ingázásra hajlandó munkavállalók
• Értékteremtő közfoglalkoztatás
• Nemzetközi

vasútvonal

melletti

elhelyezkedés

viszonylag

jelentős

mértékben

visszafejlődtek

(nyomdaipar,

cipőipar)
• Kevés a nagyobb foglalkoztatást
jelentő termelőüzem – alacsony
keresetek, csökkent vásárlóerő

• Magas a kerékpárosok részaránya a
forgalomban,

és

• Hagyományos iparágak megszűntek
vagy

• Ipari Parkban van szabad terület

helyi

növekvő

• A természeti környezet elmaradó

egymást

szántóföldi

létbizonytalansága,

száma

• A város tudatosult idegenforgalmi
• Sokrétű,

• családok
elszegényedése

• Jelentős vadászati és horgászati

• Ipari

alacsony

jövedelemszint

belterületen végigvonul

• Nagy

• Öregedő, fogyó népesség, a fiatalok

közlekedési

• Helyi

tőkehiány

–

az

alacsony

nyereség miatt kicsi a visszaforgatás

feltételeik jók, ami segít a helyi
gépjármű

forgalom

mérsékelten

tartásában is
•A

környezettudatosság

• Mikro- és kisvállalkozások nem elég
tőkeerősek
• A város tőkevonzó képessége kicsi –

és

a

alacsony a befektetői érdeklődés,

környezetvédelmi magatartás iránti

illetve korlátozott a pályázati önrész

növekvő helyi igény

vállalás lehetősége

• Aktív civil szféra

• Alacsony innovációs képesség, K+F
hiánya,

tudás

alapú

vállalatok

alacsony száma
• Magasan

kvalifikált

munkaerő

megtartó képesség alacsony
• A turisták átlagos tartózkodási ideje
és fajlagos költése alacsony
• A turisztikai kínálatból hiányoznak a
komplex turisztikai programok
• Alacsony fokú az információáramlás
a helyi szereplők között
Lehetőségek
• Hiányzó funkciók kialakítása
• Intézmények korszerűsítése
Önkormányzati intézmények,
gazdasági társaságok
működésének átszervezése
• A geotermikus és más megújuló

Veszélyek
• Folytatódik

a

lakosság

elöregedése és fogyása
• Ellátásra szoruló idősek növekvő
száma
• A

természeti

erőforrások

degradációja

energiaforrások emelkedő

• Ár- és belvíz veszély

arányú hasznosítását erősítő

• Az ipar és a mezőgazdaság csak

programok, intézkedések,

csekély

támogatások

település

• Energiaracionalizálás az
Önkormányzat fenntartásában
működő intézményeknél

sokkal

mértékben

függ

irányítóitól,

inkább

a

a

ezeket

kormányzati

politika határozza meg

• Közlekedési infrastruktúra
fejlesztése
• Belföldi turizmus erősítése
• Ökoturizmus, aktív, falusi,

• A

felkészült,

szakemberek

szakképzett
további

elvándorlása
• Erősödhet

a

közlekedési

horgász, kulturális turizmus

perifériahelyzet – emiatt a térség

népszerűségének növekedése

vonzóereje nem nő sem a tőke

• Más települési
önkormányzatokkal való
együttműködés

sem az idegenforgalom számára
• Mellékutak

romló

állapota,

a

karbantartás hiánya
• Elmaradó fejlesztési lehetőségek

III. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A helyzetelemzés során feltárásra került a település jelenlegi helyzete, ezen túl a
helyzetelemzés eredményeként felszínre kerültek a gyengeségek és az erősségek,
valamint a lehetőségek és a veszélyek, amelyek alapvetően meghatározzák a jövő
fejlesztési elképzeléseit.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának gazdasági programja olyan stratégiai jellegű
célokat

tűz

ki,

melyek

megszabják

az

önkormányzati

döntések

irányát,

megfogalmazzák azokat az elképzeléseket, amelyek szervesen illeszkednek céljaihoz,
és amely célok eléréséhez, megvalósításához a képviselő-testület meg kívánja
teremteni a szükséges anyagi forrásokat.
A Békés Megyei Területfejlesztési Koncepcióban meghatározásra kerültek a megyei
stratégiai célok, az ezek megvalósulásához elérendő részcélok és a kapcsolódó
alapelvek.
Stratégiai célok:
 Értékalapú gazdaságfejlesztés
 Térség specifikus brandek fejlesztése
 Társadalmi-gazdasági kohézió erősítése a megye mag- és perifériális helyzetű
térségei között
 Természeti és épített értékek, a szellemi és kulturális örökség megóvása, alkotó
innovatív fenntartható tovább-fejlesztése
A stratégia célok eléréséhez kapcsolódó prioritások:
-

Gazdasági struktúra megújítása

-

Megye térszerkezetének továbbfejlesztése

-

Fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése

-

Emberi erőforrás fejlesztés

Illeszkedve a Békés Megyei területfejlesztési koncepcióban meghatározott célokhoz és
prioritásokhoz, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Integrált Településfejlesztési
Stratégiájában meghatározásra került a település célrendszere.

város

népességmegtartó

növelése

a

lakosság

életkörülményének,

életszínvonalának javításával, a kulturális és természeti értékek, különösen a holtág-rendszer
megőrzését szem előtt tartó stabil gazdasági háttérben.

A

helyi

gazdaság A

versenyképességének

Átfogó cél

erejének

p

Jövőké

A

lakosság A

életkörülményeinek

fokozása, értékteremtő javítása,
foglalkoztatás

és

a

az társadalmi

aktivitás növelése.

természeti

környezet megőrzése,

meglevő a
különbségek környezettudatosság

csökkentése.

fejlesztése,

az

energiahatékonyság
javítása.
A

helyi A

gazdaság

fejlesztése

infrastrukturális

helyi

környezetének

adottságok

fejlesztése,

Tematikus cél

turizmus Népességmegtartó Fenntartható,
a képesség

javítása élhető,

egyedi és az elöregedés környezet

a kínálta

folyamatának
megállítása

makroszintű

lehetőségek

életkörülmények

közlekedési

kihasználásával

és

kapcsolatok
kialakítása,

kialakítása,
az energiafelhasználás
racionalizálása

a

életkilátások megújuló energiák

javításával;
a

minőségi

a fokozatos

társadalmi

elterjesztése.

mezőgazdaság

egyenlőtlenségek

fejlesztése

mérséklése,

öntözési

megszüntetése.

lehetőség

Elsősorban

kialakításával

lakhatási

a

lehetőségek
fejlesztésével,
város

a

szociális

hálójának
fejlesztésével.

a

1. A koncepciót meghatározó stratégiai tényezők
A 2021-2027-es időszakra vonatkozó Európai Uniós támogatási rendszer még nem
került kidolgozásra. Az EU költségvetésének elkészítéséhez felállított célrendszer
alapján körvonalazhatóak a későbbi támogatási rendszer prioritásai.
Az Európai Unió költségvetése 2021-2027
Kohézió és értékek

•

Regionális fejlesztések, reformok támogatása, hamisítás elleni védelem, GMU,
befektetés az emberekbe (szociális, oktatási, önkéntes- és médiaprogramok),
jogérvényesítés, jogok, értékek
Természeti erőforrások és környezet

•

Mezőgazdaság,

vidékfejlesztés,

tengerügy,

halászat,

környezetvédelem,

éghajlat-politika
Egységes piac, innováció és digitális gazdaság

•

Egységes piac, beruházás, kutatás és innováció, adó-és vámügy, kis- és
középvállalkozások,

versenyképesség,

űrprogram,

Euratom,

Európai

Hálózatfinanszírozási Eszköz
Migráció és határigazgatás

•

Menekültügy, migráció, integrált határigazgatás
Biztonság és védelem

•

Belső biztonság, nukleáris biztonság és leszerelés, védelem, válságelhárítás
Szomszédság és a világ

•

Szomszédságpolitika, fejlesztés, nemzetközi együttműködés, humanitárius
segítségnyújtás, előcsatlakozási támogatás, közös kül- és biztonságpolitika, a
tengerentúli országok és területek számára létrehozott alapok

2. Fejlesztési alapelvek
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a stratégiai célok megvalósításához a
következőkben rögzíti az általánosan érvényesítendő fejlesztési alapelveket:
–

bevételek és kiadások hosszú távú egyensúlyának megteremtése, az
önkormányzati kötelező feladatok ellátásának szinten tartása,

–

fizetőképesség megtartása, pénzügyi helyzet stabilitásának megőrzése,

–

bevételek lehetséges maximalizálása, többlet bevételi források feltárása,

–

ésszerű, takarékos gazdálkodás,

–

az önkormányzati ingatlanvagyon megóvása, kihasználatlan ingatlanok
hasznosítása,

–

a szociális ellátások rászorultságtól függő biztosítása,

–

az

önkormányzati

intézmények

működésének

költséghatékony

működtetése,
–

a helyi kis- és középvállalkozások erősítése,

–

civil szervezetek támogatása, közéleti szerepének erősítése

3. A helyi adópolitika célkitűzései
Az önkormányzat helyi adókról szóló rendeletének nagyobb mértékű felülvizsgálatát a
képviselő-testület

2015.

évben,

több hónapon keresztül tárgyalta,

melynek

eredményeképpen szinte minden adónemben változtatásokra, módosításokra került
sor. Ezen változtatások, módosítások a helyi adózás egyszerűsödését, helyenként az
adómértékek csökkentését szolgálták, figyelemmel az adózók teherbíró képességére,
mindazonáltal biztosítva az adóztatás, az adóbevételek stabilitását.
Az elkövetkező években nincs tervezve a helyi adórendelet hasonló mértékű
módosítása. Az adóbevételek fenntartása, növelése a kintlévőségek fokozottabb
mértékű behajtásával, az adóellenőrzés növelésével elérhető.
A vállalkozások számára, ösztönzésére az Európai Unió előírásai miatt csak szűk keretek
közt lehet adókedvezményt, adómentességet nyújtani.

Jelenleg a háziorvos

vállalkozásoknak biztosít önkormányzatunk adómentességet, a helyi adókról szóló
törvény szabályai alapján. Ezen törvény ad lehetőséget további adókedvezmény,
adómentesség nyújtására a vállalkozó azon beruházásának értéke után, melyet a
vállalkozó az adóévben helyezett üzembe. Önkormányzatunk jelenleg vizsgálja, hogy
ezt a kedvezményt, mentességet milyen mértékben tudná biztosítani a vállalkozások
beruházásainak ösztönzése céljából.

IV. Fejlesztési elképzelések
Gazdaság, gazdaságfejlesztés
-

a város jövőjét meghatározó stratégiai terv kidolgozása, széleskörű civil és
vállalkozói együttműködéssel

-

vonzó környezetet kínálni a befektetők számára: amely megmutatkozik a gyors
döntésekben, az ipari park fejlesztésében

-

munkaerő-fejlesztés

és

szakképzés

érdekében

járási

és

megyei

szintű

együttműködések oktatási intézményekkel
-

olyan városi beruházások, fejlesztések, amelyek a település gazdasági, társadalmi,
kulturális, egészségügyi színvonalát növelik

-

Gyomaendrőd közigazgatási területéhez tartozó földterületek öntözhetőségének
pályázati úton történő fejlesztése

Városi infrastruktúra, fejlesztés, üzemeltetés
-

közútkezelő által üzemeltetett városi útszakaszok felújítása

-

infrastrukturális fejlesztési terv kidolgozása

-

útépítések, szilárd útburkolat növelése, útalapok építése

-

belvízcsatorna-hálózat felújítása, ütemezett karbantartások

-

járdaépítési pályázat fenntartása, esetleges bővítése vállalkozások részére

-

járdák felújítása

-

parkoló építések folytatása

-

kerékpárút hálózat fejlesztése

-

játszóterek racionalizálása, újak építése

-

zöld város, vonzó településkép kialakítása a virágosítás, sövény- és faültetések

-

zöldenergia felhasználás növelése, környezettudatos működés erősítése

-

közvilágítási rendszer fejlesztése

-

szemétszállítás, hulladékgazdálkodás javítása

-

smart city alkalmazások bevezetése

-

közbiztonságot növelő kamerarendszer bővítése, működtetése

-

temetők fejlesztése

-

bérlakások kialakítása, építése

-

Kossuth utca városképi átalakítása, járda, parkoló út, zöld felületek kialakításával

-

társasházak építése, a fiatalok helyben tartása, idevonzása érdekében

-

lakótelepek energetikai korszerűsítése

Idegenforgalom
-

idegenforgalmi szezon időtartamának növelése, vonzó programok az aktív
időszakban

-

horgász és vadászturizmus fejlesztése

-

sétány és a vízi színpad fejlesztése, látogatóközpontok aktív működtetése

-

csúszdapark építés és gyógyászati rész fejlesztése a fürdőben

-

ütemezett fürdő fejlesztés, a karbantartás hatékonyságának növelése

-

Fűzfás zugi horgászversenypálya továbbfejlesztése a KHESZ-szel közösen

-

Szabadstrandok fejlesztése, kihasználtság javítása

Záradék:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019-2024. évekre
vonatkozó gazdasági programját és fejlesztési tervét …/2020. (…) Gye. Kt. számú
határozatával fogadta el.
Gyomaendrőd, 2020.…
…
polgármester

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. június 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

TOP-7.1.1-16-H-012-5 (CLLD) kódszámú pályázatból megvalósuló játszótér áthelyezése a
Szabadság térre
Petényi Roland osztályvezető
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 169/2019. (IV. 25.) Gye. Kt. határozatával döntött arról, hogy pályázatot
nyújt be a Gyomaendrődi Helyi Közösség által hirdetett TOP-7.1.1-16-H-012–5 kódszámú pályázatra új közösségi
tér, játszótér kialakítása érdekében a Határ Győző téren 15 millió Ft-os támogatási összegre.
A pályázatot 2019. április 30-ig kellett benyújtani a Gyomaendrődi Helyi Közösség munkaszervezetéhez.
A pályázat eredményes volt, a támogatói okirat kiállítása folyamatban van. Időközben több megkeresés is érkezett, a
Határ Győző tér környéki lakosoktól, hogy nem igazán szeretnék a játszóteret a térre, mivel feltételezésük szerint
zajos és nyüzsgő lenne. A térség önkormányzati képviselője egyeztetett a környékbeli lakosokkal, ahol fentiek
megerősítést nyertek.
Ennek következtében elindult egy ötletelés, aminek eredményeképpen egy on-line kérdőív került elhelyezésre
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának honlapján.
A kérdés az volt, hogy melyik helyszínen tudná elképzelni egy új játszótér kialakítását?
Négy helyszín került nevesítésre az Erzsébet liget, a Határ Győző tér, a Vásártéri lakótelepi játszótér mellett és a
Szabadság tér.
A 173 beérkezett szavazat közül 95 érkezett a Szabadság tér mellett, ami több mint 54 %-ot jelent a beérkezett
szavazatok arányában, ezért célszerű lenne a helyszínt módosítani.
A módosításra az Irányító Hatósággal történő egyeztetést követően, csak a támogatói okirat kiállítása után lesz
lehetőség, azonban a döntést a tisztelt Képviselő-testület, korábban is meghozhatja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.
Döntési javaslat
"TOP-7.1.1-16-H-012-5 (CLLD) kódszámú pályázatból megvalósuló játszótér áthelyezése a Szabadság térre"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Beruházás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyomaendrődi Helyi Közösség által
hirdetett TOP-7.1.1-16-H-012–5 kódszámú sikeres pályázatból a Szabadság téren kíván játszóteret megvalósítani.
Felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: értelem szerint
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. június 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2020.
Weigertné Szilágyi Erika
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdetett
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c)
pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.
Pályázati alcélok:
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (intézményfejlesztés)
aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének – kapacitásbővítéssel nem járó –
infrastrukturális fejlesztése, felújítása
ab) 70 %-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése,
felújítása, belső átalakítása (óvodafejlesztés)
ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi
alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása (egészségügyi fejlesztés)
ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése, felújítása (hivatalfejlesztés)
b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása
(sportfejlesztés)
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
Egy önkormányzat az a)-c) alpontok szerinti célok közül csak egyre pályázhat. Az a) pont szerinti pályázat esetében
legfeljebb egy intézmény fejlesztése támogatható. Kizárólag az aa) és ab) alpontok szerinti alcél esetében
igényelhető egy intézményen belül több feladatellátási helyre támogatás.
Az ab) alpont szerinti pályázatnál a 70 %-os kihasználtságot a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyek
vonatkozásában külön-külön vizsgálják.
Az ac) alpont esetén háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat vagy fogorvosi alapellátás
helyszíneként funkcionáló épület vagy az épületben a szolgáltatásokkal érintett helyiségek fejlesztésére igényelhető
támogatás.
A b) pont esetén legfeljebb egy sportlétesítmény (a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § s) pontjában
meghatározott) fejlesztésére igényelhető támogatás.
Közös feladatellátás esetén az ad) alpont szerint kizárólag a székhely településen működő hivatal fejlesztésére
igényelhető támogatás.
Pályázók lehetnek:
Az a) fejlesztési pont szerinti alcél esetében települési önkormányzat, társulás esetén a társulás székhelye
szerinti települési önkormányzat az általa fenntartott intézmény vagy egészségügyi alapellátást biztosító épület vagy
helyiség fejlesztésére, felújítására, mely 100 %-os önkormányzati tulajdonban van.
A b) pont szerinti alcél esetén a települési önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítményként üzemelő
létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény létrehozására pályázhat.
A c) pont szerinti alcél esetében a települési önkormányzat a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út,
híd és járda felújítására, karbantartására igényelhet támogatást.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
Igényelhető támogatási összegek:
a) pont: maximum 30 millió Ft
b) pont: maximum 20 millió Ft
c) pont: maximum 40 millió Ft (10.000 fő lakosságszám feletti települések esetében)
A támogatás maximális mértéke az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján kerül megállapításra.
A pályázat szempontjából az adóerő-képesség a költségvetési törvény 2. melléklet I.1.c) pontja szerinti adóerő24

képességet jelenti.
Fejlesztési
alcél
1. a)
1.

b), 1. c)

Támogatás maximális mértéke a Pályázó adóerő-képessége alapján
fejlesztési költség 95 fejlesztési költség 85 fejlesztési költség 75 fejlesztési költség 50
%-a
%-a
%-a
%-a
fejlesztési költség 85 fejlesztési költség 75 fejlesztési költség 65 fejlesztési költség 50
%-a
%-a
%-a
%-a

Gyomaendrőd esetében az egy lakosra jutó adóerő-képesség 20.796 Ft/fő.
A támogatás bruttó összeg, amelyből Áfa nem igényelhető vissza.
Csak olyan fejlesztésre nyújtható be támogatási kérelem, melyet nem kezdtek meg a pályázati kiírás közzététele
előtt. Nem igényelhető támogatás olyan fejlesztéshez, mely megvalósításához más hazai vagy uniós forrásból
támogatásban részesült.
A pályázatokat elektronikusan kell benyújtani 2020. július 10-ig.
A miniszter a döntését 2020. október 16-i határidővel hozza meg. A támogatás felhasználásának határideje 2021.
december 31.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata jelen felhívás esetében a pályázati alcélok közül várhatóan a c) pontra
pályázhat eredményesen.
Azt javasoljuk a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az alábbi utak és járdák felújítására nyújtsuk be a pályázatot:
Utak:
Somogyi Béla utca – 418 m
Polányi Máté utca – 35 m
Kántorkert sor – 132 m
Fazekasi út – 76 m
Újkert sor – 283 m
Járdák:
Október 6 ltp. – 74 m
Bajcsy Zsilinszky úton, Kossuth L. utca és a Rákóczi utca között – 138 m
Hídfő úti járda – 150 m
A fejlesztés forrásösszetétele az alábbiak szerint alakulna:
Bruttó összköltség:
Igényelt támogatás:
Vállalandó önerő összege:

54.560.931 Ft
40.000.000 Ft
14.560.931 Ft

Támogatás elnyerése esetén Gyomaendrőd Város Önkormányzata a szükséges önerőt a 11/2020. (V. 29.)
önkormányzati rendelet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020 (II. 14.)
önkormányzati rendelet módosításáról 8. melléklet 96. sor Felhalmozási céltartalékba helyezett partfal leszakadás
vis maior támogatás megelőlegezett összege keret terhére tudja biztosítani.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, az igényelhető támogatás összege maximum 40 millió Ft.
A közbeszerzési szakértő, az eljárás költsége, valamint a műszaki ellenőr díját a pályázatban nem kívánjuk
elszámolni és feltüntetni, mivel a pályázathoz szükséges önerő a kivitelezésnél már meghaladja a támogatás
maximumát. A Képviselő testületnek erről is szükséges döntést hoznia, mivel sikeres pályázat esetén ezek a
költségek is fel fognak merülni. Javasoljuk, hogy a képviselőtestület erre a költségre is különítsen el forrást a
kivitelezés 1-1 %-ban meghatározva, azaz 1.091.220 Ft-ot.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztés megvitatása után döntését határozat formájában hozza meg.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság Egyhangúlag támogatta a pályázat benyújtását és az önerő
biztosítását.

1. döntési javaslat
"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2020. "
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló
2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására vonatkozó Pályázati kiírás alapján a Gyomaendrőd belterületén található utak (Somogyi
Béla utca, Polányi Máté utca,Kántorkert sor, Fazekasi út, Újkert sor) és járdák (Október 6 ltp, Bajcsy Zsilinszky út a
Kossuth L. utca és a Rákóczi utca között, Hídfő utca) felújítása érdekében.
A fejlesztés forrásösszetétele az alábbiak szerint alakul:
Bruttó összköltség:
54.560.931 Ft
Igényelt támogatás:
40.000.000 Ft
Vállalandó önerő összege:
14.560.931 Ft
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a szükséges önerőt a 11/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelet Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020 (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 8.
melléklet 96. sor Felhalmozási céltartalékba helyezett partfal leszakadás vis maior támogatás megelőlegezett
összege keret terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges
intézkedések, jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2020. 07. 11.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
2. döntési javaslat
"Egyéb költségekhez forrásbiztosítás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására vonatkozó Pályázati kiírás alapján a Gyomaendrőd belterületén található utak és járdák
felújítása pályázat kivitelezéséhez szükséges közbeszerzési szakértő, és eljárások, valamint műszaki ellenőr díját,
azaz mindösszesen 1.091.220 Ft-ot, a 11/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelet Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020 (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 8.
melléklet 96. sor Felhalmozási céltartalékba helyezett partfal leszakadás vis maior támogatás megelőlegezett
összege keret terhére biztosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: értelem szerint
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. június 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Önkormányzati tűzoltóság 2020. évi támogatási szerződésének
felülvizsgálata
Megyeri László aljegyző, Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló
5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendeletének 6. melléklete 159-ik során 13.214.000.- forint összegű államháztartáson
kívülre szóló működési célú pénzeszközátadást tervezett a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati
Tűzoltóság (a továbbiakban: önkormányzati tűzoltóság) támogatásának szüksége esetére.
A hatályos önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat és az önkormányzati tűzoltóság a 2020. március 4-én,
I.208-2/2020. ügyiratszámon nyilvántartott okiratban (továbbiakban: támogatói okirat) megállapodtak a fenti
előirányzat terhére egyedi támogatási igény benyújtása alapján megítélt működési célú pénzeszköz átadásátvételéről, mely alapján a támogató vissza nem térítendő, támogatást nyújtott az önkormányzati tűzoltóság részére.
Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság május 25-ei keltezésű levelében kezdeményezte
a fenti támogatás szerződés módosítását. Indokaiban előadta, hogy:
a) a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35400/579-13/2020 szerződésszámú támogatási szerződésével
2.655.043.- forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott az önkormányzati tűzoltóságnak a 2020. évi bérrendezés
finanszírozására,
b) a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35400/921-15/2020 szerződésszámú támogatási szerződésével
14.900.583.- forint vissza nem térítendő költségvetési támogatásban részesítette az önkormányzati tűzoltóságot a
2020. évi működési támogatások kiegészítésére,
c) az önkormányzati tűzoltóság a hosszú távú, jelenleg megoldatlan feladatok (pl. gépjárművek üzemszerű,
biztonságos előírásszerű állapotban tartása), továbbá az állomány részére bérkiegészítés finanszírozása érdekében
módosította eredeti költségvetését.
Az a)-c) pontokban leírtakra figyelemmel az önkormányzati tűzoltóság működési forrását kiegészítő önkormányzati
támogatás 5.214.000.- forintra mérsékelhető, amely alapján a támogatói okirat 2. és 4. pontjának módosításáról a
döntési javaslat szerint rendelkeznek majd a felek. Az okirat tényleges módosítására a Támogató előirányzatátcsoportosítását követően kerül sor.
Javaslom a Képviselő-testületnek a következő döntési javaslat elfogadását:
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság javasolja az előterjesztés szerinti
szerződés módosítást.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság javasolja az előterjesztés szerinti
szerződés módosítást.

Döntési javaslat
"Önkormányzati tűzoltóság 2020. évi támogatási szerződésének felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel arra, hogy:
a) a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35400/579-13/2020 szerződésszámú támogatási szerződésével
2.655.043.- forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati
Tűzoltóságnak (továbbiakban: önkormányzati tűzoltóság) a 2020. évi bérrendezés finanszírozására, továbbá
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b) a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35400/921-15/2020 szerződésszámú támogatási szerződésével
14.900.583.- forint vissza nem térítendő költségvetési támogatásban részesítette az önkormányzati tűzoltóságot a
2020. évi működési kiadások kiegészítésére, valamint
c) az önkormányzati tűzoltóság a hosszú távú, jelenleg megoldatlan feladatok (pl. gépjárművek üzemszerű,
biztonságos előírásszerű állapotban tartása), továbbá az állomány részére bérkiegészítés finanszírozása érdekében
módosította eredeti költségvetését, ezért
kezdeményezi a tűzoltóság részére nyújtott önkormányzati támogatási összeg 5.214.000.- Ft összegben való
megállapítását, a 2020. március 4-én, I.208-2/2020. ügyiratszámon nyilvántartott támogatói okirat módosításával a
következők szerint:
„Támogatási szerződés módosítás

amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., törzskönyvi azonosító:
725525, KSH statisztikai számjel: 15725527-8411-321-04, ÁHTI azonosító: 735122, adószám: 15725527-2-04,
számlaszám: 53200125-11062402 költségvetési elszámolási számla, képviseli: Lehóczkiné Timár Irén
alpolgármester), mint támogatást nyújtó (továbbiakban: „Támogató”)
másrészről a
Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság, (székhelye: 5502 Gyomaendrőd Fő u. 2.,
nyilvántartási száma: 0400/Pk.60083/2008, adószám: 18394032-1-04, KSH statisztikai számjel: 18394032-8425549-04, számlaszám: 10402245-50505549-55491009, képviseletében eljár: Toldi Balázs elnök), mint a támogatás
igénylő (továbbiakban: „Támogatott”)
együttesen szerződő felek (továbbiakban: Szerződő felek ) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek
szerint:
Előzmények:
A Szerződő felek 2020. március 4-én, I.208-2/2020. ügyiratszámon nyilvántartott okiratban (továbbiakban: támogatói
okirat) megállapodtak Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 14.)
önkormányzati rendelet 6. melléklete 159. során lévő előirányzat terhére egyedi támogatási igény benyújtása alapján
megítélt működési célú pénzeszköz átadás-átvételéről, mely alapján a támogató vissza nem térítendő, támogatást
nyújt kizárólag a Támogatott részére.
Időközben a Támogató figyelemmel arra, hogy:
a) a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35400/579-13/2020 szerződésszámú támogatási szerződésével
2.655.043.- forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Támogatottnak a 2020. évi bérrendezés
finanszírozására, továbbá
b) a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35400/921-15/2020 szerződésszámú támogatási szerződésével
14.900.583.- forint vissza nem térítendő költségvetési támogatásban részesítette az önkormányzati tűzoltóságot a
2020. évi működési kiadások kiegészítésére, valamint
c) az önkormányzati tűzoltóság a hosszú távú, jelenleg megoldatlan feladatok (pl. gépjárművek üzemszerű,
biztonságos előírásszerű állapotban tartása), továbbá az állomány részére bérkiegészítés finanszírozása érdekében
módosította eredeti költségvetését,
az önkormányzati támogatás mérsékelhető, amely alapján a támogatói okirat 2. és 4. pontjának módosításáról
következőkben rendelkeznek az 1. és 2. pont szerint:
1.
A Támogató a „Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság elvárt létszáma,
létesítményei és felszerelései minimális mennyisége, minősége és a szolgálat ellátás infrastrukturális feltételei
biztosítása” céljára bruttó 5.214.000.- Ft, azaz ötmillió-kettőszáztizenégyezer forint összegű, vissza nem térítendő,
támogatást nyújt kizárólag a Támogatott részére.
2.
A Támogató a támogatás összegét a szerződés Szerződő felek általi aláírását követően utalja át a Támogatott
K&H Bank pénzintézetnél vezetett 10402245-50505549-55491009 számú számlájára, havi részletekben történő
ütemezéssel. Amennyiben a Támogatott egyéb forrásból további működési célú bevételre tesz szert, és a Támogató
által folyósított összeg meghaladja a módosított megállapodás 1. pontja szerinti támogatás mértékét, úgy a
Támogatott a Támogató felhívásától számított 8 napon belül egy összegben visszafizeti a többletfinanszírozás
összegét a Támogató számlájára.
3.
A szerződés 3 darab, egymással mindenben megegyező, eredeti példányban készült, melyből aláírás után 2
példány a Támogatót, 1 példány a Támogatottat illet meg.
4.

Szerződő felek a szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték és azt, mint
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akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás után cégszerűen jóváhagyólag aláírták.
Kelt: Gyomaendrőd, 2020. ........

Kelt: Gyomaendrőd, 2020. ........

………………………………………………
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester
Támogató

…………………………………………...
Toldi Balázs elnök
Támogatott

Jogilag ellenjegyzem:
……………………………………………..
Pap-Szabó Katalin
jegyző
Pénzügyileg ellenjegyzem:
……………………………………………..
Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető
„
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. június 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Önkormányzati tulajdonban lévő Kft-k 2020. évi üzleti tervei
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete munkaprogramja alapján az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok elkészítették a 2020. évi üzleti terveiket.
Kimutatás
azon önkormányzati gazdasági társaságokról, ahol a Képviselő-testület
hagyja jóvá az üzleti tervet
Megnevezés
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
Gyomaszolg Ipari Park Kft.
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
Gyomaendrődi Földkezelő Kft.

Székhely
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

A Gyomaendrődi Földkezelő Kft. a 2019. november 1-től 2020. október 31-ig tartó termelési év üzleti tervét a
Képviselő-testület a 2019. novemberi ülésén megtárgyalta és elfogadta azt.
A többi gazdasági társaság üzleti terve az előterjesztés mellékletét képezi.
A vállalkozások fejlődésének és működésének megalapozásában, a megfelelő előrelátás biztosításában fontos
szerepet tölt be a stratégia. Az eredményes vállalkozás működéshez azonban rövidebb időtávú, részletesebb
tervekre is szükség van. Az ilyen terveknek többféle fajtája létezik, közülük az egyik legfontosabb az üzleti terv.
A vállalkozás jövőképét fogalmazza meg, összefoglalóan tartalmazza az üzletre vonatkozó elképzeléseket, ötleteket,
bizonyítani kívánja ezek realitását és megvalósíthatóságát.
Az önkormányzati gazdasági társaságok éves üzleti tervet készítenek, melyet jóváhagyásra benyújtanak a
Képviselő-testület elé.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslatok elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja az társaság 2020. évi üzleti
tervének a jóváhagyását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja az társaság 2020. évi üzleti
tervének a jóváhagyását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja az társaság 2020. évi üzleti
tervének a jóváhagyását.

1. döntési javaslat
"Zöldpark Kft. 2020. évi üzleti tervének a jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
(5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.) 2020. évi üzleti tervét.
Határidők, felelősök:
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Határidő: 2020. 06. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
2. döntési javaslat
"Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének a jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
(5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.) 2020. évi üzleti tervét.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2020. 06. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
3. döntési javaslat
"Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2020. évi üzleti tervének a jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. (5500
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.) 2020. évi üzleti tervét.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2020. 06. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ NONPROFIT KFT.

ÜZLETI TERV
2020.

Készítette: Gera Krisztián, ügyvezető
Gyomaendrőd, 2020. június 1.

Vezetői összefoglaló
A gyomaendrődi Liget Fürdőben az elmúlt években – Gyomaendrőd Város Önkormányzat képviselő‐
testülete támogatásának köszönhetően – sikerült megteremteni az üzembiztos működést, melynek
köszönhetően a fürdő a strandolók és gyógyászati betegek alap igényeit átlag felett képes kielégíteni.
Ez önmagában a versenyképesség megtartásában hasznos, ugyanakkor a korábbi években javasolt
további fejlesztések elengedhetetlenek a Liget Fürdő pozíciójának erősítéséhez.
Az elmúlt években a felelősségteljes gazdálkodásnak köszönhetően a Nonprofit Kft. a tavalyi évben
újabb 3 millió forintot tudott visszafizetni az önkormányzat felé fennálló tartozásából.
Az idei év az évek óta tervezett csúszdafejlesztéssel újabb kihívások elé állította mind az
önkormányzatot, mind a fürdővezetést, ugyanakkor az előre nem látható, márciusban kirobbanó
koronavírus járvány jelentős mértékben hatással van / lesz a fürdő idei évi működésére.
2015. óta egy év kivételével minden évben sikerült növelni a bevételt, ugyanakkor a évenként előírt
kötelező béremelések jelentős terhet róttak a Kft‐re. A járvány okozta jelentős bevételkiesés, a jelenleg
fennálló korlátozások, illetve annak várható hatása miatt nehéz az idei évre tervezni. A
költségracionalizálás mellett az egyik legfontosabb cél a nyári bevételek optimalizálása.
2020‐ban változatlanul az az elsődleges cél, hogy a Liget Fürdő Nonprofit Kft. a Közszolgáltatási
szerződésben – a tulajdonos Önkormányzat által – meghatározott feladatokat maximálisan teljesítse a
vendégek legnagyobb megelégedésére. Ennek érdekében a fürdő az elmúlt két és fél hónapban – amíg
kényszerű okok miatt zárva tartott – a dolgozók közreműködésével számos olyan karbantartási és
felújítási munkálatot végzett el, melyet korábban a vendégek fogadása mellett nem vagy csak nehezen
lehetett volna megvalósítani.
Az idei év legnagyobb kihívása a vendégek becsábítása a fürdőbe, melyet a jelenlegi korlátozások
jelentős mértékben nehezítenek. Számításaink, a korábbi évek tapasztalatai és a turisztikai prognózisok
alapján az idei évben legalább 20‐25 millió forintos bevételkieséssel kalkulál a fürdő vezetése, amely
csak tovább növekedhet, ha a járvány második hulláma ősszel megérkezik Magyarországra, és
esetlegesen tovább szigorodnak a korlátozások.
Jelen helyzetből kiindulva a csúszdapark építése jelentős kockázatot jelent, ugyanakkor tény, hogy a
fürdő fejlesztési irányvonalának meghatározásánál az egyik legfontosabb tényező a vendégigényeknek
való megfelelésen túl a fejlesztés jövőbeni megtérülése és a fejlesztés eredményeként megvalósuló
attrakció gazdaságos üzemeltetése. Ezen a ponton kijelenthető, hogy a főszezonnak számító nyári
időszakra érdemes a szolgáltatásbővítést koncentrálni.
Fentiek figyelembe vétele mellett továbbra is a csúszdafejlesztés a legideálisabb alternatíva.

Eredményterv
A
Gyomaendrődi
Liget
Fürdő
Nonprofit Kft. 2020. évre vonatkozó eredménytervét az üzleti terv 1. sz. melléklete tartalmazz
a
a
bevételek
és
a
ráfordítások tételeinek
a
2018.
és
2019.
évi
tényadatokhoz viszonyított összesített adataival.
Bevételek
A bevételek tervezésénél az előző évek vendégforgalmi és árbevételi adatait vettük figyelembe. A
számok vizsgálatánál megállapítható, hogy a vendégforgalom az elmúlt években folyamatosan
csökkent, ugyanakkor a gyógyászaton pozitív tendenciát mutat az évek óta meghirdetett 3 havi akció,
mely jelentős árbevétel növekedéssel járt a tavaszi és az őszi időszakban is. Ugyanakkor az idei évben
a tavaszra tervezett akció elmaradt, és az őszi elindítása is kérdéses.
Itt fontos megemlíteni, hogy a helyi lakosok számára tavalyi évben csökkentett belépő ára
összességében a vendégforgalom növekedése miatt plusz bevételt hozott a fürdőnek.
Az OEP által finanszírozott fizioterápiás kezelések fürdőben történő igénybe vétele sokat jelentene a
gyógyászati árbevétel további növelése érdekében. Meggyőződésem, hogy teljes település szinten
előrelépést jelentene, ha a fizikoterápiás kezelések OEP finanszírozása átkerülne a fürdőbe. Az idei évre
kb. 10 %‐os betegforgalom növekedéssel kalkuláltunk, viszont a járvány jelentős mértékben
keresztülhúzta számításunkat.
Az elmúlt két és fél hónap zárva tartása miatt a tavalyi évhez képest mintegy 15 millió forint bevételtől
esett el a fürdő 2020. május 31‐ig. A jelenlegi korlátozások hatására további jelentős bevételkiesés
várható, hiszen sem a melegvizes medencéket, sem a beltéri medencéket nem üzemeltetheti a fürdő.
Ezen felül a bevezetett létszámkorlátozások miatt lényegesen kevesebb vendéget engedhet be a fürdő.
Alábbi két táblázatban látható a 2020. évi árbevételi tervezet.

Árbevétel tervadatok 2020. évre
Megnevezés
Strand árbevétel
Gyógyászati árbevétel
Szállás árbevétel
Összesen:

2018. tény
69 571 EFt
31 963 EFt
10 717 EFt
112 251 EFt

2019. tény
77 609 EFt
30 872 EFt
15 263 EFt
123 744 EFt

2020. terv
60 000 EFt
22 000 EFt
10 000 EFt
92 000 EFt

index %
77,31%
71,26%
65,52%
74,35%

A bevételi oldalon történő tervezésnél nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az elmúlt években
nem volt olyan fejlesztés a fürdőben, amely több vendéget vonzott volna. Ezen felül az eddig kiesett
bevételt a jelenlegi korlátozások mellett idén nem lehet visszahozni. Ugyanakkor fejlesztés hiányában
a következő években nem tervezhető reálisan növekedés, mivel a vendégek egy része olyan helyre
megy, ahol van fejlesztés, új vendégkört kiépíteni pedig fejlesztés nélkül szinte lehetetlen.
A Kft. számára a képviselőtestület idén is 27 millió forintos működési célú támogatást szavazott meg.
A Kft. a korábbi években tudta növelni a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán keresztül igénybe vett
támogatást, ugyanakkor az idei évben kevesebb támogatást tervezett be a Fürdő. Elsősorban azért,
mert az idei évben azon munkavállalóknak a szerződését meghosszabbítjuk, akiknek a munkájával
elégedettek voltunk.

2020. évre tervezett akciók:
Gyógyászati kezelések népszerűsítését célzó őszi időszakra ütemezett akciókkal tervezzük elérni, hogy
bővüljön a gyógyászati kezeléseket igénybe vevők köre. Ősszel 3 hónap időtartamban lehetőséget
biztosítunk az 50+ korosztálynak, hogy kedvező feltételekkel vegye igénybe a fürdő gyógyászati
szolgáltatásait. 2020‐ban szeptember 1. – november 30. közötti időszakokra tervezünk nagyobb
volumenű akciót, ahol az összes kezelést igénybevevők számára 10 Ft‐os lesz a kezelések önköltségi
ára. Ez önerő oldaláról nézve bevételkieséssel jár, viszont az igénybe vett összes szolgáltatás OEP
árbevétele előre számítható, így az átlag 5.500 Ft‐os önrész kiesést kompenzálná a kb. 8.000 Ft‐os OEP
finanszírozás növekedés. Ezen felül plusz bevételt jelentene, hogy az ingyenesen igénybe vehető
kezelések hatására feltehetően többen vennék igénybe a gyógykezeléseket.
Árpolitika:
A jegyárba épített szauna szolgáltatás az idei évben is megmarad, és ezen a jövőben sem kívánunk
változtatni. Jegyáremelést a vezetés 2020‐ban nem tervez, ugyanakkor a korlátozások feloldásáig
kénytelenek vagyunk 20 % kedvezményt biztosítani a vendégeknek. A korlátozások feloldását követően
a tavalyi árakat kívánja alkalmazni a fürdő vezetősége.
Fejlesztés, felújítás:
Megvizsgálva a környező fürdők szolgáltatásait, és figyelembe véve a vendégigényeket
mindenféleképp a nyári attrakciókat érdemes első körben fejleszteni. A tavalyelőtti évben elkészült
spray park a gyermekes családok körében nagy népszerűségnek örvendett.
A 2020‐as évre tervezett legfontosabb felújítások, melyek egyrészt garantálják az üzembiztos
működéshez szükséges feltételeket, másrészt a vendégek komfortérzetét növelik:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Vízmű telep és a strand áramellátásának fejlesztése
uszodarácsok részbeni cseréje
öltözőszekrények részbeni cseréje
kabinsori vizes blokkok, öltözők részbeni felújítása
kemping áramellátásának javítása
Strand területén medencék, lábmosók javítása, újra fugázása
kültéri férfi‐, női zuhanyzó felújítása
Zuhanyzók, tálcák, lábmosók felújítása, burkolása
Vakolat javítása, falfestés
Vízforgató rendszer csővezeték felújítása,szűrők töltetcseréje
Térburkolatok, járdák, világítás javítása
Virágosítás

Költségek, ráfordítások:
A költségek tervezésénél az alábbi szempontokat tartottuk a legfontosabbnak:
‐
‐
‐

a fürdő műszaki állapotának javítása
a vendégek komfortérzetének folyamatos javítása
marketingtevékenység 80 km‐es vonzáskörzetben és Romániában

A 2020. év legnagyobb kihívását a minimálbér és bérminimum összegek jelentős növekedése mellett a
járványhelyzet miatti bevételkiesés jelenti. A Kft. vezetése a dolgozókkal történő egyeztetés
eredményeként munkaerőtől nem tervez megválni, ugyanakkor a korábbi években kiszervezett
munkák az idei évben is megmaradnak.
Az Anyagjellegű ráfordítások között az anyagköltségek tervezésénél figyelembe vettük a
műszakilag indokolt karbantartási és felújítási munkák magasabb költségét. Ennek megfelelően
2020‐ra 3 millió forintot állítottunk be az üzembiztonságot elősegítő, illetve állagmegóvó
munkálatokra. Ez az összeg év közben változhat, ugyanakkor remélhetőleg a tavalyi évhez hasonló
műszaki problémából eredő plusz munka nem következik be.
A 2018. évtől a hatóságok által előírt vízvizsgálatnál kötelező a legionella baktériumra kiterjeszteni a
vizsgálatot, ami már tavaly is jelentős többletköltséggel járt (1,7 millió Ft helyett kb. 1,9 millió forint).
Az egyéb költségek csökkentésével kívánjuk elérni, hogy jogszabályi kötelezettségből adódó
költségnövekedést kompenzáljuk.
A gáz‐ illetve áramhasználat szabályozása mellett a külső energetikus által végzett monitoring,
valamint árversenyeztetési tevékenységgel szeretnénk elérni a rezsiköltségek szinten tartását, mely a
2020‐ban reális cél.
Ahhoz, hogy a fürdő regionális népszerűségét megőrizzük, és ki tudjuk aknázni a román vendégpiacban
rejlő lehetőségeket, hirdetési díjra 4 millió forintot állítottunk be, mely valamivel alatta van egy
gazdasági társaság számára javasoltan marketingre szánt költség összegének.

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2020. évi támogatás felhasználásának tervezete:
A támogatás felhasználásának tervezésekor a korábbi évek gyakorlata lett alapul véve. Tekintve, hogy
a fürdő év eleji árbevétele nem teszi lehetővé a bér‐ járulék, illetve az időszakosan magasabb
rezsiköltségek kifizetését, így a támogatás jelentős része is az első félévben kerülne felhasználásra.
A járványhelyzetből adódó bevételkiesésből kiindulva az idei évben nagyságrendileg 22‐25 millió
forintos többlettámogatásra, vagy a fürdő időszakos bezárására lesz szükség. Figyelembe véve a
jelenlegi piaci körülményeket a fürdő időszakos bezárása meggyőződésem szerint hosszú távon nem
lenne kifizetődő, tekintve, hogy az állagmegóvás is költséggel jár, illetve a szakszemélyzet későbbi
visszacsábítása sem garantálható.

Bevételek

2018. évi tény

2019. évi tény

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

2020. évi
terv
ezer Ft-ban

belépőjegy+ rendezvény

69 571

77 609

60 000

gyógyászat

31 963

30 872

22 000

szállás

10 717

15 263

10 000

4 581

4 911

3 500

bérleti díj+ közüzemi díj
egyéb bevétel

4 654

2 124

2 000

121 486

130 779

97 500

egyéb bevételek

52 339

44 541

44 187

támogatás P.H

44 064

41 187

44 064

1 éven belüli

30 750

27 000

34000

bérleti díj

13 314

14 187

7292

8 266

3 157

3 000

9

197

0

493

564

0

53 753

45 105

44 187

175 239

175 884

141 792

16 834

19 676

18 800

víz

2 556

1 839

2 000

áram

8 734

11 167

10 000

gáz

ért.nettóárbev. Össz.

fejlesztésre kapott támogatás, juttatás( tervezői díj)
Káreseménnyel kapcsolatos bevétel
támogatás munkaügyi
Egyéb bevételek
-rendkívüli bevétel
összesen
Bevételek összesen

921

Költségek
víz,gáz,villany

5 544

6 670

6 800

fenntartási, alkatrész, üzemanyag

2 654

2 975

3 000

egyéb anyag költség

7 789

8 620

7500

irodaszer, nyomtatvány.

254

398

300

karszalag,tisztítószer, kézt, wc pap

6 028

6 722

6 000

catering

73

0

0

Munka és védőruha

139

77

200

Egyéb(1 éven beül elh.)

1 295

1 423

1 000

12 155

13 110

6610

5 299

4 313

4 000

29 205

43 354

29 335

könyvelő, könyvvizsg

2 400

2 640

2 835

reumatológus, gyógytornász

6 257

6 856

6 000

labor

1 743

2 049

2 000

szennyvíz

3 763

3 875

3 500

Telefon, posta

1 033

1 012

1 000

5 960

11 913

6 000

bérleti díj
hirdetési díj
egyéb igénybevett szolg.

Egyéb(javítás,utazás, ügyvéd stb.)

8 049

15 009

8 000

78 231

71 822

72 000

3 239

3 239

3 239

össz költség

155 406

167 109

144484

Ráfordítások

11 203

10 695

10 000

EREDMÉNY

8 630

-1 920

-12692

egyéb szolg.(biztosítás,előadóműv, számtech. Sz.bankktg,tagdíj)

bérköltség+járulék
écs

10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. június 25-i ülésére
Tárgy:

Önkormányzati tulajdonban lévő Kft-k Felügyelőbizottságainak
beszámolója 2019. évi tevékenységükről
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete munkaprogramja alapján az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok felügyelőbizottságainak elnökei elkészítették a felügyelőbizottságok 2019. évi
tevékenységéről szóló beszámolójukat.
Kimutatás
azon önkormányzati gazdasági társaságokról, ahol felügyelőbizottság működik
Megnevezés
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
Gyomaszolg Ipari Park Kft.
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
Gyomaendrődi Földkezelő Kft.

Székhely
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

A beszámolók az előterjesztés mellékletét képezik.
A felügyelőbizottság működése.
(1) A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket
megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.
(2) A felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető
tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját,
pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
(3) A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. A létesítő okirat ennél alacsonyabb
határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslatok elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

1. döntési javaslat
"Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. FB beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
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(5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.) Felügyelőbizottságának 2019. évi feladatteljesítésről szóló beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2020. 06. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
2. döntési javaslat
"Gyomaszolg Ipari Park Kft. FB beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. (5500
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.) Felügyelőbizottságának 2019. évi feladatteljesítésről szóló beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2020. 06. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
3. döntési javaslat
"Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. FB beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
(5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.) Felügyelőbizottságának 2019. évi feladatteljesítésről szóló beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2020. 06. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
4. döntési javaslat
"Gyomaendrődi Földkezelő Kft."
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. (5500
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.) Felügyelőbizottságának 2019. évi feladatteljesítésről szóló beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2020. 06. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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Beszámoló a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft
Felügyelő Bizottságának munkájáról
A jelenlegi felügyelő bizottság a munkáját ebben az összetételben 2019 év
végén kezdte meg három fővel.
A társaság felügyelő bizottsági tagokra vonatkozó alapítói határozatát a gyulai
Cégbíróság 2019 12.01.hatállyal módosította a következők szerint:
Dávidné Csontos Marianna
Gyuriczáné Szabó Erzsébet
Vasas György Péter
A felügyelő bizottság feladata a Kft működésének és gazdálkodásának
ellenőrzése a tulajdonos Önkormányzat érdekeinek figyelembe vételével.
A bizottság munkájának rendje a korábbiakhoz hasonlóan, a jogszabály
megszabta keretek között alakul.
A bizottság összehívása meghívóval történt, feltüntetve a tárgyalt napirendi
pontokat.
A decemberi ülésen tárgyalt téma a következő volt:
‐ A bizottság megalakulása, elnökválasztás
‐ A Kft ügyvezetője beszámolt az aktuális feladatokról, problémákról
A bizottság üléséről jegyzőkönyv készült.
Az ügyvezető beszámolójában a 2019. év értékeléséről, a pénzügyi helyzet
alakulásáról beszélt.
Az aktuális szakember helyzetről, létszámmozgásról is kaptunk tájékoztatást.

2
A bizottság az elmúlt időszakban az üléseken kívül két szemlén is részt vett, az
elsőn a fürdő jelenlegi állapotát, fenn álló műszaki gondokat mutatta be az
ügyvezető.
A tavaszi aktuális javítás, felújítás előtti szemlén pedig az apróbb, főként saját
kivitelezésben elvégzendő takarítás, festés, kőműves munkák felmérésére
került sor.
A decemberi ülésen megvitattunk több témát, ami az óta aktualitását vesztette.
A felügyelő bizottság munkájáról érdemi beszámolót 2020 végén tudok adni,
mert a munkatervbe beépítjük a 339/ 2019 Korm. rendelet tevékenységgel
kapcsolatos kockázatokra és kontrollra vonatkozó szempontjait.

Gyomaendrőd.2020. június 1.
Dávidné Csontos Marianna
felügyelő bizottsági elnök

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
5500. Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
BESZÁMOLÓ
a Felügyelő Bizottság
2019. évi munkájáról
A Felügyelő Bizottság jogállását, hatáskörét és feladatait a polgári törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Alapszabálya határozzák
meg.
I.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

A Felügyelő Bizottság tagjait Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. december 18.-án
kelt 638/2014. (XII.18.) Gye. Kt. határozatával választotta meg, amelyben időközben változás
történt. Az önkormányzati választásokat követően az új tagok a 2019. november 28.-án kelt
418/2019. (XI.28.) számú Gye. Kt. határozatával lettek megválasztva.
A Felügyelő Bizottság létszáma: 3 fő
Felügyelő Bizottság elnöke nem változott:
Szujó Zsolt
Felügyelő Bizottság korábbi tagjai 2019. októberéig:
Kisné Bálint Éva
Marsiné Giricz Erzsébet
Felügyelő Bizottság jelenlegi tagjai 2019. decemberétől: Fülöp Zoltán
Timár Vince
A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai nem vezető tisztségviselői a cégnek, azzal
munkaviszonyban nem állnak.
II.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JOGKÖRE ÉS KAPCSOLATA

A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság
ügyvezetését. A beszámolóról az alapító a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában
dönthet. Ha a felügyelő bizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a
létesítő okiratba ütközik, ellentétes az alapító határozataival, a létesítő okiratba ütközik, vagy
egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit a felügyelő bizottság erről az alapítót értesíti a
szükséges döntés meghozatala érdekében. A felügyelő bizottság saját tagjai közül választ
elnököt. A felügyelő bizottság ülése akkor határozatképes, ha a tagjai legalább kétharmada jelen
van. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá
csökken az ügyvezetés a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása
érdekében erről az alapítót értesíteni köteles. Az alapító a Gyomaendrődi Ipari Park területén
lévő, a társaság tulajdonát képező ingatlanok eladásával kapcsolatos szerződések megkötését,
a temetkezési díjak és a lakásbérleti díjak meghatározására vonatkozó ügyvezető döntést a
felügyelő bizottság előzetes jóváhagyásához köti (ügydöntő felügyelő bizottság). Felügyelő
bizottság az e körben tett intézkedéseiről az alapítónak köteles a képviselő testület legközelebbi
ülésén beszámolni. Ha a felügyelő bizottság a jogügylet, szerződés, döntés jóváhagyását
megtagadja, az ügyvezető jogosult az alapítóhoz fordulni. Ebben az esetben az alapító
határozhat a döntés jóváhagyásáról.

Jelen beszámoló a 2019. évi üzleti évre vonatkozó Felügyelő Bizottsági munkát foglalja össze.
Beszámolóm nem a naptári évhez kapcsolódik, mivel a tárgy évhez kapcsolódó ellenőrzés
áthúzódik a következő év első negyedévére, mert technikailag ekkor lehet az elkészült mérleget
és eredmény kimutatást ellenőrizni.
A jelenlegi pandémiás helyzetben ugyanakkor a cégnek lehetősége van a 2019. évi beszámolót
későbbi időpontban elkészíteni, így annak ellenőrzése a Felügyelő Bizottság részéről még nem
történt meg.
III.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 2019. ÉVRE VONATKOZÓ BESZÁMOLÓJA

A Felügyelő Bizottság a 2019. év során a hatályos jogszabályoknak megfelelően, az
Alapszabályban foglaltaknak eleget téve a rá ruházott feladatokat elvégezve működött.
Az alábbi ügyekben véleményt alkotott és észrevételt tett az ügyvezetés és a Képviselő-testület
számára az alábbi témakörökben:
- a cég veszteségének csökkentésére irányuló tevékenységek meghatározása
- a behajthatatlan követelések kezelésére és leírására vonatkozó javaslattétel
- cég tulajdonában lévő ingatlan értékesítésének lehetősége
A Felügyelő Bizottság az év során három alkalommal tartott ülést, melyek határozatképesek
voltak. A bizottság az üléseken a tervezett napirendeket minden esetben megtárgyalta. A
napirendek a cég negyedéves beszámolóinak megtárgyalását tartalmazták és egyéb aktuális
bejelentéseket. Éves határozatainak száma 14 db.
A Felügyelő Bizottság ülésein tárgyalt napirendi pontok nem érintettek a cég működésében
észlelt súlyos szabálysértést, vagy irányításban, vezetésben észlelt súlyos szabálytalanságot.
A Felügyelő Bizottság rendszeresen beszámoltatja az ügyvezetést az előző időszak óta végzett
tevékenységről, a cég vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról. A beszámolás írásos
előterjesztésekkel történik, amely szükség szerint szóbeli kiegészítéssel párosul.
A Felügyelő Bizottság 2019. évben is változatlanul eleget tett kötelezettségeinek, melyek közül
kiemelendő:
- a cég működésével és gazdálkodásával kapcsolatban a végzett munka során a
bizottság teljes körű iratbetekintést kapott
- az ügyvezetés felszólításra nem került, hogy a jogszabályoknak megfelelően járjon
el, mivel nem volt rá ok
- a cég pénzügyi kimutatásai, beszámolói a jogszabályoknak foglaltak maradéktalan
betartása mellett került elkészítésre, amelyeket a felügyelő bizottság megtárgyalt és
elfogadásra javasolt a képviselő-testületnek
IV.

A CÉG SÉRELMÉRE ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNY

A Gyomaszolg Ipari Park Kft. sérelmére bűncselekmény nem került elkövetésre. A cégnél belső
csalás nem történt.
V.

PANASZKEZELÉS

A Felügyelő Bizottsághoz a tulajdonostól, ügyfelektől, külső szervektől panasz nem érkezett.

VI.

A GYOMASZOLG
VÉLEMÉNYEZÉSE

IPARI

PARK

KFT.

MÉRLEGBESZÁMOLÓJÁNAK

A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2019. évi mérlegbeszámolóját a Felügyelő Bizottság jelenleg
még nem tárgyalta. A kialakult veszélyhelyzetben a jogszabályok lehetőséget biztosítanak a
cégnek a beszámoló későbbi időpontban történő elkészítésére és elfogadására.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm elfogadására!
Kelt: Gyomaendrőd, 2020. 05. 28.

Szujó Zsolt sk.
Felügyelő Bizottság elnöke

Beszámoló a Zöldpark Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 219. évben
végzett tevékenységéről.
Az új Felügyelő Bizottság 2019. év december elsejével jött létre, egyetlen ülését ebben az
évben, 2019. december 10.-én tartotta.
Napirendi pontok:
1. Felügyelő Bizottsági elnök választás
2. Bejelentések

I/2019. (XII.10.) FB határozat
A FB bizottsági tagok egybehangzóan Béres Jánost javasolták elnöknek.
Felügyelő Bizottságunk tagjai 2019. 12. 01.-től: Béres János
Gózan Sándor
Vaszkó Piroska

A Felügyelő Bizottság jogállását, hatáskörét és feladatait a polgári törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, valamint a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Alapszabálya
határozzák meg.

Gyomaendrőd, 2020. május 22.

Béres János s.k.
FB. elnök

Tárgy: Gyomaendrődi Földkezelő Kft 2019. évi felügyelőbizottsági beszámolója

Tisztelt Képviselő Testület!

Mint a Gyomaendrődi Földkezelő Kft felügyelőbizottsági elnöke az alábbiakról kívánom
önöket tájékoztatni.
A társaság 2019‐es évét továbbra is a stabil gazdálkodás és a növekedés jellemezte. A
3.686eFt adózás utáni eredmény okán a társaság saját tőkéje 7.766eFt‐ra nőtt és a 2020‐as
évre további növekedést várunk. A társaságot a tulajdonos azzal a céllal alapította hogy azon
támogatások köréből ahol az önkormányzatok mint mezőgazdasági termelők ki vannak zárva
a Gyomaendrődi Földkezelő Kft mint gazdasági társaság részt vehessen. Egy ilyen támogatás
pozitív elbírálásáról kaptunk támogatói okiratot a 2019‐es évben 17.728Euro összegben
melynek folyósítása 2020‐ban várható.
A felügyelő bizottsággal egyetértésben és a támogatási rendszerhez igazodva a társaság
használatában lévő gyenge minőségű területeken továbbra is az extenzív gazdálkodást
jelöltük ki célnak. Negyedévenként tartott üléseinken az ügyvezető úr tájékoztatott minket a
szántók és legelők aktuális állapotáról, valamint egyeztettünk az aktuális támogatási
lehetőségekről, és a jövőbeli kilátásokról. A felügyelő bizottság tagjai mindannyian aktív
mezőgazdászok, így ezen találkozások mindig nagyon konstruktívak. A felügyelő bizottság a
2019‐es évben is pro bono látta el feladatait, amin a 2020‐as évben sem tervez változtatni.

Gyomaendrőd 2020. 05. 29.

Dávid Máté
FB elnök

11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. június 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. beszámolója a 2019. évben
végzett ügyeleti tevékenységről
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az orvosi ügyelet működtetésére 2019. július 1. napján újabb szerződést kötött
a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel (továbbiakban: Szolgáltató) határozott időtartamra, 2020. június
30. napjáig.
A szerződés 4. e) pontja értelmében a Szolgáltató köteles minden tárgyévről a tárgyévet követő év január 31.
napjáig írásbeli beszámolót készíteni az ügyeleti szolgáltatás teljesítéséről. A Szolgáltató képviselője, Rédei József
ügyvezető megküldte a központi orvosi ügyelet munkájáról szóló beszámolót. Azonban a beszámoló nem
tartalmazta teljeskörűen az Önkormányzat által az 57/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozatban meghatározott tartalmi
elemeket, ezért a beszámoló kiegészítésére kértük a Szolgáltatót. A kibővített beszámolót 2019. 03. 06. napján
megküldte a Szolgáltató.
A veszélyhelyzet elrendelése miatt a képviselő-testület márciusi ülése elmaradt, az ügyeleti beszámoló
megtárgyalására jelen előterjesztéssel kerül sor.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Döntési javaslat
"Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Rédei József, a Békés-Medical
Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének az orvosi ügyelet 2019. évi munkájáról készített, kiegészített
beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. június 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Városi Egészségügyi Intézmény 2019. évben végzett tevékenységéről
készített beszámoló
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető, Dr. Magyar Hajnalka önkormányzati
intézmény vezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete beszámolási kötelezettséget írt elő a Városi Egészségügyi Intézmény
számára, melyet minden évben a márciusi testületi ülésre készít el az intézmény vezetője. A veszélyhelyzet
elrendelése miatt a képviselő-testület márciusi ülése elmaradt, az intézményi beszámoló megtárgyalására jelen
előterjesztéssel kerül sor.
A Képviselő-testület 535/2010. (XII.23. ) Gye. Kt. határozatában meghatározta a beszámoló tartalmi elemeit, melyre
tekintettel készült el az intézmény beszámolója.
A Képviselő-testület az alábbi szempontokat határozta meg:
1. Az adott év költségvetési főösszegeinek bemutatása
2. Szolgáltatás, gazdálkodás
2.1. A szervezetben bekövetkezett változások – alapítói okirat, szervezeti és működési szabályzat változásai,
módosításai
2.2. Területi ellátási kötelezettség bemutatása az egészségügyi szakellátás és gondozás, védőnői szolgálat, iskolaés ifjúság-egészségügyi ellátás, háziorvosi praxis működtetése körében kiemelve az adott évben bekövetkezett
változásokat és annak költségvetési és finanszírozási hatásait
2.3. A szakrendelések teljesítmény vizsgálata
2.4. Pénzmaradvány felhasználás
3. Személyi és tárgyi feltételek alakulása szakfeladatokra lebontva, az egészségügyi gondnoksághoz tartozó
alkalmazottak köre, foglalkoztatási jogviszony, szakmai végzettség bemutatása, közalkalmazotti, közreműködői,
szabadfoglalkozású státuszok megnevezése, óraszámok megjelölésével
4. Megvalósult fejlesztések
5. Az intézmény szakmai és gazdasági munkájának
6. Benyújtott pályázatok
7. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség
8. Tervek
Az intézményi beszámolót előzetesen véleményeztetni kell az alkalmazotti közösséggel."
A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.
A közalkalmazottak és a szakmai vezető testület elnökének véleménye az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Képviselő-testületet szíveskedjen a beszámolót megvitatni és azt a döntési javaslat szerint elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Döntési javaslat
"Városi Egészségügyi Intézmény 2019. évi beszámolójának elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 535/2010. (XII. 23.) Gye. Kt. határozata alapján a
Városi Egészségügyi Intézmény 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót az „Egészségügyi Beszámoló 2019.”
megnevezésű dokumentum szerint elfogadja.
Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
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13. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület
2020. június 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Tájékoztató a Gyomaendrődi Járási Hivatal 2019. évi tevékenységéről
Dr. Pacsika György
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 2020. I. félévi munkaprogramjában szerepel a Gyomaendrődi Járási
Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztató megtárgyalása.
Dr. Pacsika György, a Gyomaendrődi Járási Hivatal vezetője elkészítette a hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatóját a Képviselő-testület részére, mely az előterjesztés mellékletében olvasható.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A bizottság javasolja a tájékoztató tudomásul
vételét.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság javasolja a tájékoztató tudomásul
vételét.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság javasolja a tájékoztató tudomásul
vételét.

Döntési javaslat
"Tájékoztató tudomásul vétele "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testület tudomásul veszi a Gyomaendrődi Járási Hivatal 2019. évi tevékenységéről
szóló tájékoztatót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. június 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Települési Értéktár Albizottság beszámolója
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló
2012. évi XXX. törvény és a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013 (IV.16.) Korm.
rendelet alapján létrehozta Települési Értéktár Albizottságát, döntött az értéktár működési szabályzatáról, valamint a
bizottság tagjairól.
Az Albizottság a beszámoló készítéséig az alábbi helyi értékeket vette fel a Települési Értéktárba:
Települési értéktár
Ssz.
megnevezése
1

Gyomaendrőd

2

Gyomaendrőd

3

Gyomaendrőd

4

Gyomaendrőd

5

Gyomaendrőd

6

Gyomaendrőd

7

Gyomaendrőd

8

Gyomaendrőd

9

Gyomaendrőd

10

Gyomaendrőd

11

Gyomaendrőd

12

Gyomaendrőd

13

Gyomaendrőd

14

Gyomaendrőd

15

Gyomaendrőd

16

Gyomaendrőd

17

Gyomaendrőd

18

Gyomaendrőd

19

Gyomaendrőd

20

Gyomaendrőd

21

Gyomaendrőd

Települési értékek nyilvántartása
Települési érték
Határozat száma
megnevezése
Terület
1/2014. (IV. 28) Gye. TÉB
agrár- és
Magyar Autosex Tyúkgalamb
határozata
élelmiszergazdaság
2/2014. ( XII. 22.) Gye.
Gyomaendrődi Sajt és
TÉB határozata
Túrófesztivál
turizmus és vendéglátás
1/2015. (III. 3.) Gye. TÉB
Papp Zsigmond hagyaték
határozata
kulturális örökség
2/2015. (III. 3.) Gye. TÉB
Kállai Ferenc hagyaték
határozata
kulturális örökség
3/2015. (III. 3. ) Gye. TÉB Endrődi csizmadia és cipész
határozata
hagyományok
ipari és műszaki megoldások
4/2015. (III. 3.) Gye. TÉB
Szent Antal kenyérsütőház
határozata
kulturális örökség
5/2015. (III. 3.) Gye. TÉB
Endrőd népi vallási
határozata
hagyományai és népszokásai
kulturális örökség
1/2016 (III. 10) Gye. TÉB
Erzsébet ligeti lombkorona
határozata
tanösvény és kilátó
természeti környezet
Knerek szellemi öröksége
4/2016. (XII. 1.) Gye. TÉB
Gyomán és az egyetemes
határozata
kulturában
kulturális örökség
1/2017. (II. 23.) Gye TÉB Szilasok nevű gyomaendrődi
határozata
halomsor
kulturális örökség
3/2017. (VI. 6.) Gye. TÉB Gyomaendrődi Zenebarátok
határozata
Kamarakórus
kulturális örökség
4/2017. (VI. 6.) Gye. TÉB
Körösmenti Táncegyüttes
határozata
kulturális örökség
5/2017. (VI. 6.) Gye. TÉB
természeti környezet,
Hősök útja hársfasor
határozata
kulturális örökség
6/2017. (VI. 6.) Gye. TÉB
Endrődi Füzetek könyvsorozat
határozata
kulturális örökség
1/2018. (V.16) Gye. TÉB
Aranka Játékbaba Múzeum
határozata
kulturális örökség
2/2018. (V.16) Gye. TÉB
Endrődi szőttesminták
határozata
kulturális örökség
3/2018. (V.16) Gye. TÉB
Holler szálloda épülete
határozata
épített környezet
4/2018. (V.16) Gye. TÉB
Jézus Szíve Templom épülete
határozata
épített környezet
5/2018. (V.16) Gye. TÉB
Kner villa épülete
határozata
épített környezet
6/2018. (V.16) Gye. TÉB
Református Templom
határozata
épített környezet
7/2018. (V.16) Gye. TÉB Endrődi Szent Imre Katolikus
határozata
Templom épülete
épített környezet
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22

Gyomaendrőd

23

Gyomaendrőd

24

Gyomaendrőd

25

Gyomaendrőd

26

Gyomaendrőd

27

Gyomaendrőd

28

Gyomaendrőd

29

Gyomaendrőd

30

Gyomaendrőd

31

Gyomaendrőd

32

Gyomaendrőd

33

Gyomaendrőd

34

Gyomaendrőd

35

Gyomaendrőd

36

Gyomaendrőd

37

Gyomaendrőd

38

Gyomaendrőd

39

Gyomaendrőd

40

Gyomaendrőd

41

Gyomaendrőd

8/2018. (V.16) Gye. TÉB
Színfolt Mazsorett
határozata
Táncegyesület
kulturális örökség
9/2018. (V.16) Gye. TÉB
Úri kaszinó épülete
határozata
épített környezet
10/2018. (V.16) Gye. TÉB
Gyomai Városháza épülete
határozata
épített környezet
1/2019. (I. 25.) Gye. TÉB Gyomai Evangélikus Templom
határozata
épülete
épített környezett
2/2019. (I. 25.) Gye. TÉB
Kner tér
határozata
épített környezet
3/2019. (I. 25.) Gye. TÉB
Hantoskerti termálkút
határozata
épített környezet
4/2019. (I. 25.) Gye. TÉB
Hősök Emlékműve (Gyoma)
határozata
épített környezet
5/2019. (I. 25.) Gye. TÉB
Hősök Emlékműve (Endrőd)
határozata
épített környezet
6/2019. (I. 25.) Gye. TÉB
Márton Gábor helytörténeti
határozata
munkássága
kulturális örökség
7/2019. (I. 25.) Gye. TÉB
Varga Lajos sportpályafutása
határozata
sport
8/2019. (I. 25.) Gye. TÉB
Varjú Vilmos sportpályafutása
határozata
sport
9/2019. (I. 25.) Gye. TÉB
Határ Győző Városi Könyvtár
határozata
kulturális örökség
10/2019. (I. 25.) Gye. TÉB
Endrődi Tájház
határozata
épített környezet
14/2019. (V. 27.) Gye. TÉB
Endrődi cigányzenész
határozata
hagyományok és emlékhely
kulturális örökség
15/2019. (V. 27.) Gye. TÉB
Gyomaendrődi gyógyvíz
határozata
Természeti környezet
4/2020. (II. 24.) Gye. TÉB Dr Tóth Elek szilvanemesítő
agrár- és
határozata
munkássága
élelmiszergazdaság
5/2020. (II. 24.) Gye TÉB
agrár- és
Endrődi káposztáslepény
határozata
élelmiszergazdaság
6/2020. (II. 24.) Gye TÉB
Kérészvirágzás a Körösökön
határozata
természeti környezet
7/2020 (VI. 9.) Gye TÉB
Gyomaendrődi Nemzetközi
határozata
Halfőző Versen
turizmus és vendéglátás
8/2020 (VI. 9.) Gye TÉB
Körösi halászlé Tímár János
határozata
receptje alapján
agrár és élelmiszergazdaság

A Békés Megyei Önkormányzat korábbi döntéseinek értelmében a „Magyar Autosex Tyúkgalamb” az „Endrődi
csizmadia és cipész hagyományok” a „Körösmenti Táncegyüttes” és a „Knerek szellemi öröksége Gyomán” értékek
kerültek felvételre a Békés Megye Értéktárába.
Jelenleg beterjesztett javaslatunk „A Szilasok nevű gyomaendrődi halomsor” „Az Endrődi Tájház” a „Gyomaendrődi
gyógyvíz”, „Endrődi Szőttesminták” értékek, valamint előkészítés alatt van az „Aranka Játékbaba Múzeum”, valamint
a „Dr. Tóth Elek szilvanemesítő munkássága” értékek Békés Megyei Értéktárba történő terjesztése.
A település rendezvényein, valamint intézményeinkben folyamatosan biztosítva van az értékek megismerése
reklámanyagok útján. A Bizottság döntött arról, hogy a kihúzható roll plakátok őrzési helye a Körös Látogatóközpont
helyett a Határ Győző Város Könyvtár legyen.
A helyi értéktár albizottság kezdeményezte, hogy az önkormányzat elismerő oklevéllel tisztelje meg azokat a
személyeket és közösségeket, akik azoknak a helyi értékeknek a gondozói, amelyek helyi értékké kerültek
nyilvánításra. Ezen oklevelek 2020. évben is átadásra kerülnek.
A helyi értéktár bizottság „A Gyomaendrődi Települési Értéktár értékei”címmel színes, 48 oldalas, 21*15 cm-es
kiadványt adott ki, amely bemutatja a 2019-ig felvételre került értékeket. A helyi értéktár bemutatkozó pavilont
rendezett be a Hagyomány, Érték Közösség címmel rendezett Megyenapon, Békéscsabán. A Megyenap a Békés
Megyei Önkormányzat nagyszabású rendezvénye, amelyen Békés megye értékei, a hagyományok és a
nemzetiségiek kultúrája került a figyelem középpontjába. A Gyomaendrődi Települési Értéktár kiállítási pavilonját
meglátogatta dr. Takács Árpád kormánymegbízott, a rendezvény védnöke és Zalai Mihály a Békés megyei
Önkormányzat elnöke. Lehoczkiné Timár Irén alpolgármester, a helyi értéktár bizottság vezetője átvehette azoknak
az értékeknek az okleveleit, amelyek 2018-ban kerültek a helyi értékek közé. A megyei önkormányzat felhívásához
csatlakozva, szeptemberben a Határ Győző Városi Könyvtárban értéktári kiállítást rendeztek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és a döntési javaslat elfogadására.
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Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Döntési javaslat
"Települési Értéktár Albizottság beszámolójának elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Települési Értéktár Albizottság 2019. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. június 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Megállapodás alapján közművelődési feladatot ellátó civil szervezetek
2019. évi beszámolója
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a közművelődési feladatok megvalósításaként az alapcélként közművelődési
tevékenységet folytató civil szervezetekkel - a Templárius Alapítvány, Rózsahegyi Iskola Diákjaiért alapítvány, Jelen
és Jövő Gyermekeiért Alapítvány, valamint a Roma Polgárjogi Szövetség - 2017. április 27. napján közművelődési
megállapodást kötött. 2019. évben a felek módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közművelődési
megállapodást írtak alá.
A megállapodás II.6. pontja értelmében a feladat ellátók vállalták, hogy a rögzített közművelődési feladatok
ellátásáról minden év március 31-ig tájékoztatják a Képviselő-testületet.
A beszámolót mindegyik civil szervezet elkészítette, melyek az előterjesztés mellékletében találhatóak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és a döntési javaslat elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámolók
elfogadását.

Döntési javaslat
"Megállapodás alapján közművelődési feladatot ellátó civil szervezetek 2019. évi beszámolójának elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a közművelődési feladatok
megvalósításaként, alapcélként közművelődési tevékenysége folytató civil szervezetek
Templárius Alapítvány
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány
Jelen és Jövő Gyermekeiért Alapítvány
Roma Polgárjogi Szövetség
a 2019. évi közművelődési feladatok ellátásról szóló beszámolóit.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Templárius Alapítvány
A Templomos Lovagrend Magyarok Praeceptóriája által alapított Templárius Alapítvány

Címzett:

Közös Önkormányzati Hivatal
Toldi Balázs Polgármester Úr részére

Tárgy:

Közművelődési feladat ellátásáról beszámoló megküldése

Tisztelt Polgármester Úr!
A Templárius Alapítvány Gyomaendrőd Város Önkormányzatával kötött közművelődési megállapodás
II.6. pontja értelmében vállaltuk, hogy a közművelődési feladatok ellátásáról minden év március 31.
napjáig tájékoztatjuk az önkormányzat Képviselő-testületét.
Fentiek értelmében a 2019. évben végzett tevékenységünkről megküldöm beszámolónkat, és kérem a
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy azt elfogadni szíveskedjék.

Gyomaendrőd, 2020. március 27.

Templárius Alapítvány
Az Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség jóvoltából a Templárius Alapítvány pályázati
támogatásnak köszönhetően létesíthetett egy Digitális Jólét Program Pont (DJP) Irodát. Az Irodát
előző évben a Vállalkozók Házában, majd 2019-től Endrődön, az átalakított kistornateremben
kialakított egyik helységében alakította ki. A szükséges digitális eszközöket az Ügynökség, az egyéb
irodai eszközöket pedig az Alapítvány biztosította. A bérelt irodát az Önkormányzat által megállapított
bérleti díj ellenében üzemeztettük. Sajnos igen magasra sikerült ez az összeg, így nagy nehézséget
okozott ennek előteremtése (havi 52.000 Ft).
A DJP iroda vezetője Ungvölgyi Péter volt, a Foglakoztatási Osztály bértámogatásával. Megszerették és
egyre többen látogatták, és vették igénybe a különböző szolgáltatásokat: az internetes kultúra
megismerését, a számítógépes ismeretek közösségi oldalak kezelését, e-mail fiókok létrehozását,
Videó megosztó portálokkal való ismerkedést… sorolhatnám. Az IKT eszközöket többnyire az 50 éven
felüli életkorú személyek vették igénybe, de több esetben egyetemi hallgatók is betértek hozzánk egyegy házi dolgozat vagy dokumentum letöltése kapcsán. Az iroda minden hétköznap reggel 8-órától
16.30-ig tartott nyitva.
A szolgáltatások bemutatása, típus szerint 2019-ben (a jelenléti ívek és a leadott statisztika alapján
összesítve):
Motivációs, kommunikációs, toborzási és mentori tevékenység: 37 alkalom
Oktatásszervezői tevékenység: 50 alkalom
Digitális alapkészségek fejlesztésére irányuló képzési tevékenység (minden célcsoportnak): 55
alkalom
Digitális készségek fejlesztésére irányuló képzési tevékenység hátrányos helyzetűeknek: 21 alkalom
Egyéb alapkompetenciák fejlesztésére irányuló képzési tevékenység: 27 alkalom
Települési közösségi élet szervezése: 43 alkalom
Mobil eTanácsadói / mentori szolgáltatás (környező településeken, falunapokon, stb..): 12 alkalom
Ügysegédi szolgáltatás: 49 alkalom
Online adóbevallás elkészítésének támogatása: 44 alkalom
Online álláskeresés támogatása: 65 alkalom
Távmunka támogatása: 25 alkalom
Távoktatás támogatása: 23 alkalom
Egyéb szolgáltatás: 15 alkalom
Fenti kimutatásból látható, hogy elég széles körű volt az érdeklődés. Sajnos a magas bérleti díj miatt
az irodát 2019. október 15-ei dátummal be kellett zárni. Az eszközöket az alapítvány Pécsi Irodájának
adta át.

Gyomaendrőd, 2020. március 27.

Templárius Alapítvány

A közművelődési feladatunk másik ága az ifjúság szabadidejének hasznos eltöltésének segítése volt.
10 éve annak, hogy alapítványunk sikeresen elindította az Éjszakai Asztalitenisz foglalkozásokat
péntek esténként a fiataloknak. Először a Rózsahegyi Iskola, majd pedig a Bethlen Gábor Szakképző
Iskola tornatermében este 6-órától 10-óráig. Voltak különböző versenyek, ahol oklevelet, kupát,
édességet és egyéb gyümölcsöket is lehetett nyerni. A program kinőtte magát olyannyira, hogy 2019.
szeptembertől önálló egyesületet hoztak létre az önkéntes segítők és edzők részvételével. Így
lehetőség nyílik számukra önálló pályázati forrásból gazdálkodni, és még jobb minőségben
megszervezni az edzéseket.
Egyéb programjaink a Templomos Lovagrend évi rendezvényéhez igazodott, mely országos
megemlékezéseket és programokat jelentett.
Bízunk abban, hogy programjainkkal és szolgáltatásainkkal nagyban segíthettük Gyomaendrőd Város
kulturális és közművelődési programjait.
Kérem, hogy fogadják el 2019. évi beszámolónkat.

Tisztelettel:

dom. Ungvölgyi János
a Templárius Alapítvány kuratóriumának elnöke

Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam!

Gyomaendrőd, 2020. március 27.

Jelen és a Jövő Gyermekeiért Alapítvány .5502 Gyomaendrőd, Fő út 42.
Telefon: 70/940-1619e-mail: hetszinviragtuskevar@upcmail.hu

Tárgy: Beszámoló a 2019. évi közművelődési
tevékenységről

Toldi Balázs Polgármester Úr,
Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete
Helyben

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!
Jelen és a Jövő Gyermekeiért Alapítvány és Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Képviselő Testülete között 2017. április 27. napján létrejött, a muzeális intézményekről,
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben,
valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló
20/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletben foglaltakra tekintettel fenntartott és módosított
közművelődési megállapodás 6. pontja alapján a Jelen és a Jövő Gyermekeiért
Alapítvány, mint feladat-ellátó, a 2019. évi közművelődési feladatok ellátásról az alábbi
beszámolót terjeszti a T. Képviselő Testület elé.
Feladat-ellátó vállalta, hogy „az ifjúság kulturális életének fejlesztése,
érdekérvényesítési, művelődési kezdeményezéseinek segítése, az életkori csoportok
kulturális kapcsolatainak gazdagítása” önkormányzati cél érdekében,
 közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
 a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
közművelődési alapszolgáltatások keretében:
 működteti és fenntartja a Mese-csere és a Holdudvar Tanodákat, ahol a tanodák
alaptevékenységébe tartozóan kulturális közösségi programok, kirándulások
szervezésével, lebonyolításával,
 regisztrált tehetségpontként a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával
különböző tehetségprogramok, köztük a magyar kulturális örökség védelmére
irányuló hagyományápoló-, népi kulturális programok megvalósításával
végzi feladatát.
Jelen és a Jövő Gyermekeiért Alapítvány közművelődési feladatai ellátásához kötődő
tevékenységei különösen:
 tehetséggondozás, tehetségműhelyek működtetése,
 kulturális tevékenység, művészeti tevékenység,
 kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés,
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 idősek és fiatalok együttlétének biztosítása, generációk közötti kapcsolatok
ápolása.
Az Alapítvány 7 éve működik, ez idő alatt 33 nyertes pályázati projekt
kedvezményezettje lett, és összesen 161.473.000.-Ft támogatási összeget hozott a
városba. A megvalósított programok elsősorban gyermekkorú célcsoportoknak szólnak,
de a programok megvalósításába bevonjuk a Hétszínvirág BT. szociális alapszolgáltatási
körébe tartozó idős ellátottakat is, a 2. számú tanyagondnoki körzet lakosságát is, így a
programok generációk közötti együttműködésben valósulnak meg. Meglévő eszközeink
projektor, tábla, laptopok, fénymásoló, szabadidős-, mozgásfejlesztő eszközök, kerékpárok,
színpad, hangszerek, hangosítás, stb…
Tanodák
A Mesecsere Tanoda Gyomaendrőd város belterületi szegregátumában élő, illetve
nevelőszülői hálózatban nevelkedő tanulók részére, míg a Holdudvar Tanoda
Gyomaendrőd tanyagondnoki körzeteiben élő hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók részére nyújt 2013. június 1. napjától fejlesztési lehetőséget,
mentorálást, szabadidős és pályaorientációs programokat, kirándulásokat, táborokat,
ahol:
 a bevont tanulók létszáma 86 fő,
 a programban 14 fő munkatárs vesz részt,
 5 fő önkéntes idős hölgy, és 2 fő közfoglalkoztatott segíti a munkánkat.
Ezek a programok 2019. január 1. napjától hazai forrásból működnek, pályázati úton
elnyerhető normatív finanszírozással. A Tanodák a Hétszínvirág BT. bérleti
jogviszonyban lévő Fő út 42. szám alatti önkormányzati épületben kaptak helyet, a
Békés Megyei Kormányhivatal által kiadott működési engedélyek alapján. Emellett a
Holdudvar Tanoda a nagylaposi tanyagondnoki körzetben is működik, a Nagylaposi
Klubházban délután és a kora esti órákban heti 2 alkalommal, tanodai szabadidős klub
formájában. A klubot nem csak gyermekek látogatják, hanem a felnőtt lakosság is, ahol
asztali játékokra, szabadtéri játékokra, beszélgetésre, uzsonnára van lehetőség. Az ehhez
szükséges beszerzéseket, úgy a játékok, a kreatív eszközök és az élelmiszer
vonatkozásában az Alapítvány bonyolítja és a Tanyagondnoki Szolgálat szállítja. A klub
vezetője Bíró Nelli helyi, szegregátumi lakos, aki rendkívüli lelkesedéssel és odaadással
látja el feladatát. A klub működésében külön köszönjük az Önkormányzat
együttműködését.
Közművelődési tevékenységhez kötődő nyitvatartási napok, hetek, szolgáltatási órák 5502
Gyomaendrőd, Fő út 42.
nyitva tartással
nyújtott
nyitvatartási szolgáltatá
érintett feladat,
szolgáltatás
formája, tartalma
napok száma
si óra
tevékenység
típusa
heti nyitva tartás
aerobik klub,
minden héten hétfőtől
szakmai
kézműves klub, IKT
148 nap*3
csütörtökig 15 órától
szolgáltatás,
37 hét * 4 nap =
klub, színjátszó klub,
óra= 444
18 óráig iskolai
szabadidő
148 nap
szabadidős klub
óra
szorgalmi időszakban hasznos eltöltése
(37 hét)
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szombati egész napos
klub havonta 1
alkalommal, minden
hónap első szombat 8
órától 16 óráig
családi játszóház
minden hónap
második péntek 1518-ig
5 napos szünidei
napközis tábor a nyári
szünidőben 4 héten át
júliusban

szakmai
szolgáltatás,
szabadidő
hasznos eltöltése

tematikus
klubfoglalkozás a
szakmai vezető
irányításával

12 hónap * 1
nap = 12 nap

12 nap * 8
óra = 96
óra

szabadidő
hasznos eltöltése

családi közösségi
program

11 nap (kivéve
július)

11 nap * 3
óra = 33
óra

nyári tábor

napközis tábor

4 hét * 5 nap =
20 nap

20 nap * 10
óra = 200
óra

2 hét * 4 nap =
8 nap

8 nap * 8
óra = 64
óra

2 nap

2 nap * 6
óra = 12
óra
1 nap * 12
óra = 12
óra

nyári heti nyitva tartás
szabadidő
táborokon kívül 8-14hasznos eltöltése
ig augusztusban 2 hét

aerobik klub,
kézműves klub, IKT
klub, színjátszó klub,
szabadidős klub
Húsvéti Ünnep,
Október 23-a
Nemzeti Ünnep

2 tanoda nap

nyitott tanodai
program

kirándulás
Kecskemétre és
Debrecenbe
augusztusban

tanodán kívüli
program
tanéven kívül

kirándulás

1 nap

Egyéb sport és
kulturális program

tanodán kívüli
program
tanéven belül

Kihívás Napja,
Karácsonyi Ünnep

2 nap

összesen:

204 nap

2 nap*6
óra = 12
óra
873 óra

Tehetségprogramok
 α-lányok kockulása - NTP-NEER-18
Szemléletformáló programunkban három generáció, α- kislányok y- nagylányok és női
mentorok, szakemberek együttműködésével 15 fő, elsősorban hátrányos helyzetű 510. évfolyamos lány tehetséggondozását valósítottuk meg, önmegvalósításukat,
önbizalmukat építő drámafoglalkozások, innovatív prezentáció és weblapkészítő
projektmódszerrel
foglalkozó
tehetségműhely
keretében,
szerepmodellek
bemutatásával
és
pályaorientációs
tájékoztatóval.
 "Pirkadattól napnyugtáig" Magyar népszokások az alföldi tanyavilágban
–NTP-KULT-18
Programunk 60 órás komplex tehetségműhely, ahol zenei (ének- zenei),
interperszonális (színjátszás) és intraperszonális (önismereti) tehetségterületeket
érintve a magyar tanyavilág népszokásait dolgoztuk fel, Szonda István néprajzkutató
szakember bevonásával. A program integráló környezetben valósult meg, melyben
részt vettek ma is tanyán élő HH-s tanulók, valamint belterületen élő nem HH-s tanulók
egyaránt. A programot 10 fő nyugdíjas, volt tanyavilágban nevelkedett idős
hagyományápoló hölgy segítette.
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Idősek programjai
Az Alapítvány tartós közérdekű céljait többek között az alábbi tevékenységekkel
valósítja meg:
 kulturális tevékenység, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése,
népművészet, hagyományőrzés, nemzetiségi- kisebbségi kultúra ápolása
 szociális és gyermekvédelmi tevékenység, szociális- és gyermekjóléti
alapellátási szolgáltatások nyújtása, segítése, hátrányos helyzetű fiatalok
felzárkóztatásának segítése, fogyatékkal élők segítése, esélyegyenlőség és
integráció biztosítása
Alapítványunk programokkal, helyszínnel támogatja a Hétszínvirág BT. szociális
alapellátási körébe tartozó idősek kulturális, szabadidős tevékenységét.
Közművelődési tevékenységhez kötődő nyitvatartási napok, hetek, szolgáltatási órák 5502
Gyomaendrőd, Fő út 42.
nyitva tartással
nyújtott
nyitvatartási szolgáltatá
érintett feladat,
szolgáltatás
formája, tartalma
napok száma
si óra
tevékenység
típusa
egészség
átmozgató torna
megőrzésére
minden héten hétfőn
időseknek,
52 hét * 1 nap = 52*2 óra=
irányuló
13 órától 15 óráig)
teadélután
52 nap
104 óra
szabadidős
tevékenység
szabadidő
havonta 1 alkalommal,
hasznos
aktuális ünnephez
12 nap * 5
szombaton, vagy
12 hónap * 1
eltöltése,
kötődő szépkorúak
óra = 60
vasárnap 9 órától 14
nap = 12 nap
kulturális
klubja
óra
óráig
program
Nagylaposi Klubház
A Szent Antal Népház és Művelődési Ház, valamint Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató
Nonprofit Betéti Társaság továbbá Jelen és a Jövő Gyermekeiért Alapítvány 2019. május
31. napján háromoldalú szerződést kötött az 5502 Gyomaendrőd, Mester utca 19. szám
alatt található Nagylaposi Klubház közös használatára. A szerződés alapján az Alapítvány
az épületet az alábbi közfeladatok ellátására használja:
 idős lakosság szabadidős tevékenységeinek, egészségmegőrző programjainak,
kulturális programjainak, klubfoglalkozásainak helyszíne,
 a Jelen és a Jövő Gyermekeiért Alapítvány által fenntartott Holdudvar Tanoda
szabadidős gyermekklubjának helyszíne,
 az Önkormányzat és az Alapítvány között létrejött közművelődési
megállapodás keretében a közművelődési programok helyszíne.
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Nyitvatartási napok, hetek, szolgáltatási órák 5502 Gyomaendrőd, Mester utca 19.
nyitva tartással
érintett feladat,
tevékenység
heti nyitva tartás
minden héten kedden
és csütörtökön 16
órától 18 óráig

nyújtott
szolgáltatás
típusa
szabadidő
hasznos eltöltése
gyerekeknek

heti nyitva tartás
minden héten hétfőtől
péntekig 8 órától 13
óráig

szabadidő
hasznos eltöltése
felnőtteknek

alkalomszerű
programszervezés
ünnephez kötődően

kulturális
program

formája, tartalma
kézműves klub,
szabadidős klub
szabadidős
tevékenység,
társalgás, asztali
társas játékok, TV,
olvasósarok
előadás, társalgás,
teadélután,
palacsinta-party
( Pünkösd, szüreti
hagyományok, aradi
vértanúk)

nyitvatartási
napok száma
2019

szolgáltatá
si óra

52 hét * 2 nap
= 104 nap

104 nap*2
óra= 208
óra

munkaszüneti
napokat kivéve
251 nap

251 nap*5
óra= 1255
óra

3 alkalom = 3
nap

3*4 óra =
12 óra

www.jelenesjovo.webnode.hu
A Jelen és a Jövő Gyermekeiért Alapítvány nevében kérem a Tisztelt Képviselő
Testületet, hogy a beszámolót szíveskedjen elfogadni.
Gyomaendrőd, 2020. március 31.
Tisztelettel: Paróczai Zoltán elnök

16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. június 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd Önkormányzati holtágak 2019 évi üzemeltetéséről szóló
beszámoló
Petényi Roland osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 554/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozatával döntött arról,
hogy a tulajdonában lévő Gyomaendrőd, Endrőd- Középső (Csókási) a Hantoskerti, a Fűzfás-zugi, a Rév-zugi, a
Torzsás-zugi, a Német zugi holtágat, valamint a Vajda tavat haszonbérbe adja a Körösvidéki Horgász Egyesületek
Szövetségének(továbbiakban: KHESZ).
A KHESZ a 2019-es évről szóló beszámolóját elkészítette, mely jelen előterjesztés mellékleteként megküldésre kerül
a Tisztelt Képviselő-testületnek.
A beszámoló részletesen tartalmazza a KHESZ által elvégzett tevékenységeket.
Beszámolnak a halgazdálkodási terv elkészítéséről, a horgászturisztika és a jegyértékelés tapasztalatairól is, illetve
a kifogott és betelepített halak mennyiségéről is.
Bemutatásra kerülnek a különböző kialakított területi jegy típusok, illetve az Önkormányzat tulajdonában lévő
vízterületekre megváltott engedélyek bevételei is.
A Holtágakba betelepített halak értéke 2019 évben 26.014.961 Ft volt, mellyel biztosították, sőt túlteljesítették a
Haszonbérleti szerződésben foglalt telepítendő mennyiségeket.
Bemutatják a 2019 évben elvégzett halőrzési tevékenységüket, az elvégzett vízpótlási feladatok alakulását, illetve a
vízminőségvizsgálat eredményeket is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását követően hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság a Beszámoló elfogadását egyhangúlag támogatta.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság a Beszámoló elfogadását egyhangúlag támogatta.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság a Beszámoló elfogadását
egyhangúlag támogatta.

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Önkormányzati holtágak 2019 évi üzemeltetéséről szóló beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége által
benyújtott 2019-ra vonatkozó beszámolóját megismerte, azt elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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Körösvidóki

Horgász Egyesületek Szövetsége

5600 Békéscsaba,Bajza utca ll.
Tet.:66l328-945 ;30l47 83783 ; fax: 66l323-512
Mail: inío@khesz.hu. khesz@mail.globonet.hu ; web: khesz.hu

Iktatási szátm:27I l 2020.
Trárgy: Beszámoló gyomaendrőű önkormányzati

tulajdonú holtágak üzemeltetéséről

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Fejlesáési Osztály
5500 Gyomaendrőd, Selyem űt I24.
fej

lesztes@ gyomaendrod.hu

Tisáelt Önkormányzat!

Hivatkozva Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonában lévő felsorolt nyilvántartott
halgazdálkodási vízterületekre szóló haszonbérleti szerződésiinkre, a szerződés IV. szakasz 5. pontja
szerint, a Fejlesztési Osáály által adott minta alapjátl,a mellékelt vánlatos beszámolóval adunk számot
a vízterúleJek üzemeltetéséről 20 1 9. december

Békéscsaba,2020. május
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BESZÁMOLÓ
a C s ó ktűs-zugi, H anto s kerti, F űzftís-zugi, Rév-zugi,
Torzsás-zugi, Német-zugi holtág és a Vajda tó üzemeltetésérű

1.

Haszonbérlő fontosabb adutai

körösvidéki Horgász Egyesületek szövetsége

Haszonbérlő neve

5600 Békéscsaba, Bajza utca 11.
190591B1-1-04
Dr. Hunya Miklós elnök, Dr. Kutyej Lajos
alelnök, Nemes Attila ügyvezető
5600 Békéscsaba,Baiza utca 11

Székhelye:

Adószáma:

Képviselő neve:

igazg!ő

Levelezési cím
Telefonszám

66 l

328 -9 45,

30 l 47

8

,

-37 83

info@,khesz.hu; khesz@)mail. globonet.hu

E-mail cím:
Haszonbérelt vízteniletek megnevezése:

1.

Csókás-zugi holtág

2. Hantoskerti holtág
3. Fűzfás-zugi holtág
4.

Rév-zugi holtág

5. Torzsás-zugi holtág

Német-zuei holtág
7. Vaida tó
6.

Beszámolónk vénlatos formában,
2.

a teljesség igénye nélkiil készíilt,

Az elvégzeű íevékenvségrövid bemutatdsa

Gyomaendrőd Város Önkormányz

ata és aSzövetségtink között

20 1 5. december 28-án kelt haszonberleti

szerződés szerint 2016. januétr 1-től kezdtiik meg a felsorolt hét nyilvántartoíthalgazdálkodási

víúerulet

horgászati hasznosítását, A haszonbérleti ciklus első hónapjában gondoskodtunk Szövetségiink, mint új
hasznosító halgazdá|kodási hatóságnál történő nyilvántaftásba vételéről. A pályázat és a szerződés
alapján megtervezttik a halasítási alapelveket, majd a merrrryiségre,halfajra, időszakokra lebontva a
haltelepítési tervet. A halgazdálkodási hatóság felé vízteriiletenként kidolgoáuk a halgazdélkodási
terveket, melyek hiánypótlás nélkiil elfogadásra kerültek. A 2016-ban megkezdett ínlgazdákodást a
KHESZ 2019-ben is változatlan feltételekkel folytatta. A tertileti jegyek 20l6-hoz képest váIíozatlan
formában a következők szerirrt kerültek kiadásra:
Területi

-

j e g.v

típusok:

Összevont éves (teljes jogu lifiúsági / kedvezrnényes egybotos.) - érvényesa KHESZ és az
Önkormányzat'által kötött haszonbérleti szerződésben foglalt 67 hel<tát vízterület mellett a
KHESZ kezelésben lévő, több mint 2000 hektar horgászvizre (kivétel a Közép-békésicsatomákat és a Poklás-csatornát.)

Ára: teljes jogu: 30.000 Ft / ifiúsági: 8.000 Ft / kedveznényes egybotos: 15.000 Ft / év

KHESZ Általános (teljes

l

kedvezményes egybotos.) - érvényes a KHESZ és az
Önkormányzat áItaI kötött haszonbérleti szerződésben foglalt 67 helúérvíáertilet mellett a
KHESZ kezelésben lévő összes horgászvízre.
Ára: teljes jogu: 35.000 Ft / kedvezményes egybotos: 17.500 Ft l év
jogü

2

Gyomaendrőd ,,Városi Vízterületek" éves (teljes jogu lkedvezményes egybotos) - érvényes
a KHESZ és az Önkorményzaí által kötött haszonbérleti szerződésben foglalt 67 hektár
vizterttletre.
Ára: Teljes jogu: 20.000 Ft / kedvezményes egybotos: 10.000 Ft / év

Általános gyermek éves - érvényes a KHESZ és az Önkorményzat által kötött haszonbérleti
szerződésben foglalt 67 heklár víáenilet mellett a KHESZ kezelésberr lévő, több mint 2000
hektar hotgászvízre.

Ára: 2,000 Ft l év

Napi / heti területi jegy: érvényes a KHESZ és az Önkormányzat áItal kötött haszonbérleti
szerződésben foglalt 67 hektár víú.erilet mellett a KHESZ kezelésben lévő, több mint 2000
hektár horgászvizre (kivétel a Közep-békési-csatomákat és a Poklás-csatomát.)

Ára: napijegy (teljes jogu lkedvezményes egybotos): 2.500 Ft / 1.300 Ft; hetijegv (teljes jogu
/ kedvezményes egybotos): 10.000 Ft / 5.000 Ft
Jogosultságok. érvén)zesség:

-

Teljes jogú területi jegy: horgászvizsgával díjköteles egységes állami horgászokményhoz (I4,

-

I{iúsági területi jegy: díjmentes egységes állami horgászolcnányhoz adható

-

horgászvizsgáttett(legkorábban 10 évbetöltésétől), de 15 évetbenemtöltötthorgászokrészére.
Ebből a típusújegyből csak egy falta(éves típusú)váltható. (térségekre bontott nem)
Kedvezmónyes egybotos területi jegy: díjköteles egységes állami horgászolcnányhoz adhatő
ki a hölgyek és,"rnár" a díjköteles állarrijeggyel rendelkező 14 évet betöltött, de 18 évet be

életévbetöltése után) adható ki.

ki,

a

nem töltött

ifiúsági horgászok részere. Továbbá, díjmentes állami horgászokrnánrryal
rendelkező 70 évet betöltött, valamint a jogszabéúyszerint igazoltan fogyatékosnak, vaknak
vagy gyengén látónak minősülő horgászok részére(a felsorolásnak megfelelő horgászoknak a
kedvezményeze,tt egybotos típusújegyet váltaru nem kötelező, részükre kiadható a teljes jogú

-

jegy is.)

Gyermek területi jegy: űjmentes egységes állami horgászokmányhoz adható ki a 3

éves

életkor betöltésétől a 15. éves életkor be nem töltéséig.

Napi, heti teljes jogú / kedvezményes egybotos területi jegy: fentiek alapján.

Az

éves területi jegyek érvényesektargyév február 1-tő1 a tárgyévet követő év január 31-ig. A
napijegyek érvényesek a kitöltés idej étőlszémitott24 őránát. Ahetijegyek érvényeseka kitöltés idejétől
számitott naptái 7 napts. (A kedvezményes területi jegy egyetlen - maximum tráromo legfeljebb
háromágú horoggal felszerelt - horgászkészség, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-né1 nem nagyobb
csalihalfogó emelőháló használatára jogosít.) A tenileti jegyek mindegyike lIV-s védelemmel,
biztonsági papkta, tőpéldányosan a vonatkoző jogszabályoknak megfelelően lettek elkészítve.

A víztenileteket a korábbi évekhez hasonlóan a2019. évben a KHESZ weblapján, a Tagegyesületek
közgyűésein és az trott médiában is folyamatosan népszenísítetttik.
2019-ben átadásra került a Fílzfás-zugi holtágon nagy várakozásokkal megépített 55 férőhelyes
finomszerelékes és feeder szakági versenyek lebonyolításara egyarént alkalmas szabványos
versenypálya, melynek benfuánásiköltségeiből Gyomaendrőd Város Önkormanyzata mellett a KHESZ
1.264.779 Ft-tal vette ki a részét,ezen felül a szövetség egész kollektivája megepiteíte a stégeket és
teljes köníen rendeáe a mederélt, avízpartot és a töltés előteret.
3

A versenypálya

ezt követően adott otthont

a2}I9.július 5-7 között

a Finomszerelékes NŐi Országos

Bajnokság 1. fordulójának. A helyszín kiválóra vizsgázott, melynek köszönhetően'a MOHOSZ a2020.
évi versenynaptáqábana X. Feeder Országos Bajnokság döntőjének a KHESZ ezen belül pedig Fúzfásrugi ho|tág lesz a házigazdaa.
Gyomaendrődi városi víztertileteken három nívós megyei horgászverseny is megrendezésre kerÜt
szintén aFílzfás-ntgi holtág versenypályaszakaszán,20l9. június 22-23-éna Megyei Finomszerelékes

A

Egyéni Horgászbajnokság, 2019. szeptember 08-án

a Megyei

Finomszerelékes Horgász

Csapatbajnokság, majd 2019. október 13-án a Megyei Feeder Csapatbajnokság. Mindharom velseny
eredményesenzám:/rt.

A Gyomaendrődi Horgászok Egyesülete több nyílt horgászversenyt rendezett. Ezek időrendi sorrendben
a következők

.
o
.
.
o
o
r

voltak:

április 21. Körös-vidéki Sulikupa gyomaendrődi selejtező 51 ftí, helyszín:Filzfás-nlgi holtág
április 28. Gyomai H.E. tavaszi halfogó verseny 48 fcí, helyszín:Fí,nfás-rugihohág
május 26. Gyermeknapi verseny 56 fő, helyszin:.Fúzfás-nlgíltoltág

augusáus 10-11. Gyomai H.E. dr. Sallai László emlékverseny 57 fő, helyszín: Német-zugi
holtág
augusztus 17. Gyermekverseny 46 fő, helyszín:Fiafás-zugiholtág
október 26.Levente győgy,úásáéít47 fő lbefolyttőmogatás 528.500 Ft./, helyszín:Fűzfás-rugí
holtág
november 10. Szezonzátőhalfogó verseny 48 fő, helyszin:Fílzfás-zugi holtág

A versenypálya

és a holtágak számos további kisebb letszámú egyéni szervezésű horgászversenl,rrek
egyarántadtak otthont. A fenti számokból is látható, hogy a gyomaendrődi vizek már nem csak a megye
versenyhorgászainakaítdatáhanletezik, hanem a versenypálya kialakításáva| országos népszerűségre

tett szert.

3. Területi ieevek értékesítésitapasztalatai

Szövetségiink az évestípusúterületi jegyek közül legnagyobb darabszámb aflaz ,,összevont" teljes jogú
éves területi jegyet értékesítette.A jegytípus a Közép-Békési csatornák kivételével a KHESZ részére

haszonbérbe adott összes horgászvízre ervényes. Jól fogyott a 2018. január l-jétől kibocsájtott, a
szövetség minden vízterületére érvényesKHESZ Általános területi jegye is.

Az

Önkormányzat által haszonbéóe adott horgásmízek teljes területe a jegyben foglat összes
horgászvíz összes teríiletének (2200 ha) 3 százalél<a. Az összevont teriileti jegytípus a KHESZ és a
MOHOSZ irányelvei alapján került elkészítésre,mely a horgászok körében nagy népszerűségnek
örvend, de a jegybevételek alakulásánál komplex szerkezet rritaít az egy-egy vizre, vagy vizekre
vonatkozó konkrét jegybevétel nem állapítható meg, nem mutatható ki.

.
o
o

Összevont éves típusúterületi jegyekbőt összesen 2019. évben 3000 darab feletet
értékesítettiink.

A KHESZ Általanos éves területi jegyekből összesen 1000 darab felett vásaroltak a horgászok.
Gyomaerrdrőd,,városi víáerületekre" kiadott éves területi jegyek értékesítettdarabszémai:
o teljes jogu 296 db,5.720.000 forint,
o kedvezményes 26 ű,240.000 forint,
4

összesen:

6. 1

A 24 őrásjegyekből a

80.000

forint

2OI9. évberr több mint 20.000 darab, hetijegyekből 3000 darabot meghaladó

mennyiség került eladásra.

A

Gyomaendrőd ,,városi víztertiletekre" szóló ktilön napi-és hetijegy

nincsen.

A gyermekek részerekiadott 2.000 Ft-os, a KHESZ kezelésében lévő - ÖnkormanyzattőIhaszonbérelt
vizeket is tartalmazó - horgászvizekre érvényesáltalános területi jegyből 4000 darabot meghaladó
darabszámot értékesítettünk.
4. Horgásziegvek értékesítéshelvei, módia:

A KHESZ által kiadott területi jegyek egyrészt Tagegyesületeinknél a megyében 94 helyen, másrészt a
bizományos szerződéssel horgász területi jegyértékesítésselmegbízott pontokon megyén belül és
megyén kívül (Budapest, Debrecen, Kecskemét, Nagykőrös, Szeged, Szolnok, stb.) egyaránt
megvásárolhatók. Gyomaendrődi székhellyel jelerrleg nyolc horgász tagegyesület és öt bizományos
j

egyétékesítőpont működik.

Tagegyesületek:
1

2

Gyomaendrődi Horgászok Egyesiilete, 5500 Gyomaendrőd, Szabadságter I, értékesítéshelye:
székhelyen

Siratói Kömyezetvedelmi-és Horgászegyesület, 5500 Gyomaendrőd, Tanya VII. 24ll,

helye: Sellő Horgászbolt, Gyomaendrő d, F ő úca 21 4.
értékesítés

J
4.
5.

6.
1.
8.

Templomzugi Kömyezetvédelmi-és Horgászegyesület, 5502 Gyomaendrőd, Fő utca 106,
helye: Sellő Horgászbolt, Gyomaendrőd, Fő utca2l4.
értékesítés
Bónom-zugi Horgász Egyesület, 5500 Gyomaendrőd, Apponyi utca 14, értékesítéshelye:
Gyomaendrőd, Kisréti út 13.
Kecsegés-zug Tájvédelmi Horgász Egyesület, 5500 Gyomaendrőd, Wesselényi út 5, értékesítés
helye: Sellő
Soczó-zugi Kömyezetvédelmi és Horgász Egyesület, 5600 Békéscsaba, Kőris utca 3. Il2,
helye: Körösi Weekend Horgászbolt, 5500 Gyomaendrőd, Hídfő utcal2.
értékesítés
P app-zug, 5900 Orosháza, Maros utca 6, Körösi Weekend.
Körösök Völgye Horgász Egyesület, 5500 Gyomaendrőd, Munkácsy utca22.

Legnagyobb taglétszámú és legmagasabb horgász területi jegyforgalmat bonyolító helyi Tagegyesület
a Gyomaendrődi Horgászok Egyesülete.

Bizományos értékesítőpontok:

1.
2.
3.
4.
5.

Sellő Horgászbolt, Gyomaendrőd, Fő utca214,
Körösi Weekend Horgászbolt, 5500 Gyomaendrőd, Hídfő ltca12
Profish Horgászbolt, 5500 Gyomaendrőd, Fő utca 185.
Hídfő Étterem, 5500 Gyomaendrőd, lFridíő,úca2,
Fészek Panziő,5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 6.

Mivel több tagegyesület

horgászokmányokkal való ellátásával horgászboltotbíz meg, igy a
jegyértékesítésjelentős része a fenti horgász tizletekben bonyolódik le.
a tagjainak
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Horgásáurisztika

és j egyértékesítésektapasztalatai

A

horgász területi jegyértékesítésekalakulása és a vízterületeken halászati őri feladatokat ellátó
munkatársaink tapasztalata a|apjána horgászok körében legnepszeníbb vízterulet aFinfás-zugi holtág
és a Német- nlgiho|tág. Kiemelkedő látogatottságukat többek között a jó megközelíthetőség, a szúad,
bekedtetlen partszakaszok adják. AFűzfás-zugon számot tevő volt a megye más településeirŐl érkező
horgászokjelenléte. A nyári látogatottság egy része a horgászok által kifogható ponty telepítések idejére
koncentrálódott, Az Endrőd-Középső, Endrőd-Révzugi, Torzsás és Hantoskerti-Falualja holtágakon
jellemzően azok horgásztak, akk saját ingatlannal rendelkeznek,Halászati őreink tapasztalata alapján,
a szigodtott napi ellenőrzések hatására év közben már az évekjghorgász területi jeggyel nem rendelkező
személyek is rendelkeztek érvényeshorgászolcnanyokkal. Sajnos ezen holtágakon kevés a beépítetlen
szabad partszakasz. A kiadott nyaralóingatlanok miatt a Hantoskerti-Falualja holtág turizmusa a
legaktívabb. Halászatí őreink itt több esetben ellenőriztek ktilföldről erkezett horgászokat is. Az ilt
nyaralóingatlant bérlő horgászok egy része tapasztalataink alapján a KHESZ áka|kezeIttöbbi holtágra
és a Hármas_Körösre is ellátogat. A látogatottság növekedése legjobban a Fílzfás-mgi holtágon
mutatkozik, ahol a növekedés a K}IESZ haszonbérletének évétől - 20l6-től- töretlen.
Horgászfogások

- a HORINFO

-Fűzfásngi holtág
- Hantoskerti holtag

Német-zugi holtág
- Torzsás holtág
- Révzugi holtág
- Endrőd-Kö zepső holtág

-

5.

összesített fogási eredményei alapján

-

-

kg

(napidarabszám-korlátozott balakfogási
4.637,5 kg (napi-darabszám-korlátozott halak fogási
5.317,5 kg (napi-darabszám-korlátazott halak fogási
(napi-darabs zán-korlátozolt halak fogási
2.5 57
(napi-darabszám-korlátozottha|ak fogási
1903
(napi-darabszám-koúátozotthalak fogási
777
8.303

kg
kg
kg

aránya:

7

5 %)

aránya: 88 %)

arénya:78 %)
ar ány a,, 9 1

%)

arénya:7I %)
aránya:7I %)

Haltelepítések

Szövetségtink halgazdálkodási stratégiája szerint, a holtágak pá|yázatában és a haszonbérleti
szerződésben foglalt feltételeknek eleget téve nagy hangsúlyt feketetett a halasításra.
Haltelepítések 2019. december 3l-ie
Fűzfás-zugi holtág
2019. február 18.

2019.mércius
2019. március
2019. március
2019.március

01.

06.
14.
21.

2019,márchls29.
2019.
2019.
2019.
2019.
2019.

április 05.

április 11.
április 11.
április i6.
május 18.
2019. junius 03.
2019. augusztlss27.
2019.
2019.
2019.
2019.

szepternber 19,
o|<tőber 07.
október 18.
október 18.

kétnyaras bodorka
háromnyaras ponty
extra dévérkeszeg
kétnyaras ponty
háromnyaras csapósügér
hiáromnyaras vegyeskeszeg

egynyarasjász
háromnyaras ponty
háromnyaras vegyeskeszeg
kétnyaras ponty
előnevelt fogassüllő
haromnyaras ponty
háromnyaras ponty
egynyaras süllő
háromnyaras ponty
háromnyaras compó
egynyaras csapósügér
6

900 kg
1147 kg
1200 kg
1032 kg
50 kg
835 kg
300 db

946kg
114kg

280 kg
10000 db
1095 kg
560 kg
30 kg
511 kg
100 kg
800 db

20i9. november 07
2019.
2019.
2019.
2019.

november 07
november 11
november 25
december 02

egynyaras dévérkeszeg
háromnyaras dévérkeszeg
kétnyaras dévérkeszeg
haromnyaras vegyeskeszeg
háromnyaras compó

1533 kg
500 kg
1054 kg
1000 kg
50 kg

Fűzfás-zugi holtág haltelepítéseinek összértéke 20l9, december 3l-ig: 9.457.364

Fí

Hantoskerti-Falualj a holtág
2019. március 01,
2019. április 11.
2019. április 11.
2019. május 14.
2019. május 18.
2019, június 12.

2019. augusáus 05.
2019. augusztus27.
2019. szepternber 19.
2019. október 07.
2019. október 18.
2019. november 15.
2019. december 02.

háromnyaras ponty
háromnyaras ponty
háromnyaras vegyeskeszeg
extra ponty

előnevelt fogassiillő
előnevelt csapósügér
háromnyaras ponty
háromnyaras porrty
egynyaras süllő
háromnyaras ponty
háromnyaras compó
kétnyaras süllő
haromnyaras compó

827 kg
60 kg

ít4kg
436kg

8000 db
3000 db
500 kg
550 kg
30 kg

4l9kg

50 kg

260kg

50 kg

Hantoskerti-Falualja holtóg haltelepítéseinek összértéke 2019. december 31-ig: 4.371.970 Ft

Endrőd-Révzugi holtág
2019.
2019.
2019.
2019.

március 01.

április 11.
április 1 1.
május 18.
2019.június 12.
2019. augusztus 1,7.
2019. szeptember 19
2019. október 08.
2019. október 18.

háromnyaras ponty
háromnyaras ponty
háromnyaras vegyeskeszeg
előnevelt fogassüllő
előnevelt sügér
háromnyaras ponty
egynyaras süllő
háromnyaras ponty
háromnyaras compó

627 kg

460 kg

46kg

5400 db
3000 db
300 kg
21 kg
400 kg
50 kg

Endrőd-Révzugi holtóg haltelepítéseinek összértéke 20l9. december 31-ig: 1.644.365

Ft

Endrőd-Középső holtág
2019. május 18.
2019. májls 27.

2019. június 03.

2019. október 08.
2019. december 02.

Endrőd-Középső

előnevelt fogassüllő
háromnyaras ponty
háromnyaras ponty
háromnyaras ponty
háromnyaras compó

2000 db

354kg
435kg
424kg
50 kg

holtóg haltelepítéseinek összértéke 20I9. december 3l-ig: 1.031.825

Német-zugi holtág
2019. februélr 28.
2019. március 01
2019. április

1

1.

extra ponty

250kg

háromnyaras ponty
háromnyaras ponty

438 kg

7
r_i

1090 kg

Ft

2019. április 11.
2019. április 16.
2019. május 18.
2019. június 03.
2019. június 12.

2019. augusáus 05,
2019. augusztus27.
2019. szepternber 19.
2019. október 07.
2019. november 15.
2019. december 02.

I17 kg

háromnyaras vegyeskeszeg
háromnyaras ponty
előnevelt fogassüllő
háromnyaras ponty
előnevelt sügér
háromnyaras ponty
háromnyaras ponty
egynyaras süllő
haromnyaras ponty
kétnyaras sülő
háromnyaras compó

50 kg

5400 db
1100 kg

3000 db
500 kg
570 kg
30 kg
520 kg

265kg

50 kg

Német-zugi holtóg haltelepítéseinek összértéke 20l9, december 3l-ig: 5.105.000

Ft

Torzsás-zugi holtág
2019.március 03.
201,9.március 06,

2019,március 21.
2019, április 11.
2019. aprilis 11.
2019. május 18.
2019. június 03.

2019. augusztus 05.
2019. augusúlus27.
2019. szeptember 19.
2019. október 07.
2019. október 18.
2019. november 14.
2019. november 15.
2019. december 02.

haromnyaras ponty
extra dévérkeszeg
háromnyaras csapósügér
háromnyaras ponty
háromnyaras vegyeskeszeg
előnevelt fogassüllő
háromnyaras ponty
háromnyaras ponty
haromnyaras ponty
egynyaras süllő
haromnyara ponty
háromnyaras compó
háromnyaras ponty
kétnyaras süllő
háromnyaras compó

525kg
409kg
50 kg
450 kg
84 kg
5400 db
535 kg
500 kg
570 kg
30 kg

413 kg
50 kg
417

kg

255kg
50 kg

Torzsős-zugi holtág haltelepítéseinek összértéke 20l9. december 31-ig: 4,404.437

Ft

Vajda tó
az év közbeni glenge vízminősége miatt halgazdálkodásra továbbra sem tartjuk alkalmasnak,
ezért telepítések20I9-ben sem történtek.

Haltelenítések

A

26.014.96l

Ft

fent felsorolt telepítésekalkalmával minden halfajnál és korosztálynál törekedttink a jó kondíciójú,

egészségesállomany kihelyezésére. A halszállítmányok adott víáerületre történő beengedésénéla
KHESZ területileg illetékes alkalmazotti stáíuszúhalászati őrei minden alkalommal jelen voltak. A
telepítésekről tétel szerint szállítólevéllel ésviziállategészségőiigazolás készült, mely Szövetségünknél
rendelkezésre áll. A haltelepítésekhelyszínei és dátumai a helyi halgazdálkodási hatóság felé
bej elentésre kerültek.
Tapasztalataink alapján a helyi horgászok a ktilönböző
fogadtak.

8

fajú és korosztályú halak telepítésétörömmel

6.

Halőrzés

2019. évben januar 1-től két ftí teljes munkaidőben foglalkoáatott hivatásos halőr és két fő megbízásos
halőr tevékenykedett a vízterületeken. A mindennapi egyéni és csoportos halőri munkafeladatok ellátása
mellett Szövetségíink 15 fő munkaszerződéses hivatásos halőrből álló halőri munkacsoporla az
önkéntes_megbízásos halőrökkel és a rendészeti szervekkel együttműködve 6-10-fővel
alkalommal akciókat hajtott végre.

évi néhány

A

hét vízterületeken az alábbi feljelentéseket eszközöltük a balgazdálkodási törvényben foglaltak be
nem tartása (jogosulatlan horgászat, korlátozások megsértésestb.) miatt:

Hantoskerti holtágon 5 fióvel szernben
F űzfás-zugi holtágon 2 főv el szemben
Német-zugi holtágon 1 fcível szemben

A vízterületek halászati őrei:
Gl,rrlai Mihály t l:m,lászati őri csoport vezetqe +36 (30) 205-3822
Fehér Csaba +36 (30) 498-4927,
Varjú Tibor +36 (30) 286-8404
Fej ér Márton (megbízással-önkéntes)

Jankulár Zsolt (megbízással-önkéntes)
7. Vízminős ég, v ízp ótlós

A 2019, évben aFűzfás-zugi holtágon az itteresz rekonstrukciója miatt a szokásos vízfrissítésnem
jöhetett IéIre, ezért sajnálatos módon a Rév-zugi holtágon június 5. és 14. között oxigénhiany
következtében egy közepes mértékríhalpusztulás következett be az így szinte pangővá vélŐ,
szervesanyagdúsulás miatt erősen algás vízben, A nagyobb számban elpusztult törpeharcsák mellett
jelentős, mintegy 250-300 kilogramm süllő is elpusáult egy-kétrragyobb teshi'amur és csuka mellett.
A KHESZ

4 darab szökőkut elven működő vízfrissítő
nem
következett be. A kedvezőllenvízminőség
halpusztulás
melyek
beállításával
további
berendezést,
miatt a Rév-zugi holtág mellett még a Hantoskerti és az Endrőd-Közepső holtágon volt sztikség
,,.

'

a problémára reagálva, szinte azonna|beszerzett

klórmeszes kezelésre.
Vízminőség:lizsgálatok
2019. júrrius 21-én (Hach Lange HO30d):

Rév-zugi há.:

9:00 óra 27,I "C, Oz: 5,51 mgÁ

9:00 óra 26,5 "C, Oz: 4,26 mgll

26,4'C,

9:00 óra

Endrőd-Középső

há.:

Fílzfás-zlgihá.

Oz:

-

-

70Yo az átjárőnál, aholtág nagyobb része
53,60Á az átjénőnál, a holtág kisebb része

4,I4 mgÁ - 52,oÁ

9:30 óra 27 "C, Oz: 3,6 mg/l
1

0:00 óra

27

,8 " C, Oz:

5 ,7

-

a holtág

45,7Yo a gyalogos hídnál

I mgA -

73 ,5Yo a

-

57 ,6Yo a

0:04 óra 27,2' C, Oz: 3,26 mg/'
10: 10 óra 26,9 'C, Oz: 4,53 mgÁ
1

Hantoskerti

há.:

10:40 óra 27,7 "C, Oz 4,79

9

közepe

-

holtág endrődi vége

4I,5Yo az átjárőnéú

holtág gyomai vége

mgll- 6I,5oÁ a Holler

étterem

i0

:

50 óra 26,5' C, Oz: 2,67 mg1

10:50 óra
1

1:00 óra

- 33,6Yo Erzsébet-liget fenékközelben
27,I 'C, Oz:. 3,26 mgl - 53,2Yo Erzsébet-ligetvizfe|szinen
27 "C, Oz: 6,32 mgA - 80,3Yo gátőrház

2019. június 22-én (Hach Lange HO30d):

Német-zugi

há.:

16:20 őra28,5 "C, Oz:8,77 mg/l * II4oÁ a a holtág ktilső ívénközépen

2019. június 24-én (Hach Lanee HO30d):

Finfás-zugíhá.:
Rév-zugi há.:
Hantoskerti há.:
Torzsás-zugi há.:
Német-zugi há.:

08:00 óra 26,4 "C, Oz: 3,53 mgll
08:30 óra 25,2'C, Oz: 3,06
08:45 óra 25,5

-

mgll-

'C, Oz 6,87 mgll_

44,2Yo az átjárőnáI

37,sYo az áttjárőnéú a nagyobb rész
84,7%0

Erzsébet liget

25 ,9 C, Oz:. 3 ,32 mgll - 4I ,3%;o a holtág gyomai vége
09:30 óra 25,9'C,Oz:3,77 mgll- 46,90Á a holtág ktilső ívénközepen

09:00 óra

"

2019. _iúnius 22-én (Hach Lange HO30d):

Fűzfás-nlgihá.

10:00 óra 30,3 "C, Oz: 10,25 mgl1.
10:00 óra, Oz: 4,82

mg/l*

-

I37,60Á az átlfuőnáIvízfelszlnen

63,8Yo az átjárőnál fenék közelben

pH:8,41
Szövetségiink bízik berrrre, hogy a pélyánatban vállalt - a haszonbérletí szerződésben foglalt feltételek
teljesítésével,okszerű ha|gazdálkodással, rendszeres halőrzéssel és odafigyeléssel a haszonbérbe adott
víáerületek népszerűsége tovább, nő, ezzel elősegítve vizek jó megítélésétés a település horgász- és

jóléti turizmusrát.

A

horgászati hasznosítással kapcsolatosan

a T.

Önkormányzat részérőIbármilyen kérdéssel,

észrevétellel,v&gy megkereséssel kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésre.

Békéscsaba,2020 . métlus 27

N,

ijgyvezető

10

17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. június 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Közbiztonsági referens éves beszámoló 2019. évről
Dr. Csordás Ádám
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Törvény) és annak végrehajtására megalkotott 234/2011. (XI. 10.) Korm.rendelet (a továbbiakban:
Korm.rendelet) hozta létre a közbiztonsági referensi státuszt és határozza meg a közbiztonsági referensekre
vonatkozó szabályokat.
A Törvény 3. § (Értelmező rendelkezések) alapján a Közbiztonsági referens: a polgármester katasztrófák elleni
védekezésre való felkészülési, védekezési, helyreállítási szakmai feladataiban, továbbá rendvédelmi feladataiban
közreműködő, köztisztviselői jogviszonyban álló, e feladat ellátására a polgármester által kijelölt, e törvény
végrehajtási rendeletében meghatározott végzettséggel rendelkező személy.
A kormányrendelet szabályozása szerint a katasztrófavédelmi szempontból I. és II. veszélyességi osztályba sorolt
településen a polgármester közbiztonsági referenst jelöl ki. A referens a polgármester feladat-meghatározásának
megfelelően vesz részt a polgármester katasztrófák elleni védekezési feladatainak tervezésében, szervezésében és
végrehajtásában. A Korm.rendelet 76. § értelmében a közös önkormányzati hivatalt működtető települések
polgármesterei közösen jelölik ki a referenst, megállapodásuk hiányában ezt a jogkört a közös önkormányzati hivatal
székhelye szerinti település polgármestere gyakorolja. A referens a polgármester feladat-meghatározásának
megfelelően vesz részt a polgármester katasztrófák elleni védekezési feladatainak tervezésében, szervezésében és
végrehajtásában, a referensi státusz betöltésével járó feladatokat a Korm.rendelet három csoportban (felkészülés,
védekezés, helyreállítás) tételesen felsorolja.
A közbiztonsági referensi feladatokat 2019. október 16. napjáig Cselei Tamás, 2020. január 1. napjától Ádám Zoltán
látja el, 2019. október 17. napjától 2019. december 31. napjáig a közbiztonsági referensi státusz folyamatossága
érdekében ideiglenesen dr. Csordás Ádám látta el.
A 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletnek megfelelően az alábbi feladatok kerültek elvégzésre 2019-ben:
1. Megtörtént a város katasztrófavédelmi szempontból történő veszélyességi osztályba sorolása, melyet évente felül
kell vizsgálni. Ennek során a helyi sajátosságokra és jellemzőkre tekintettel, valamennyi ismert veszélyeztető hatást
figyelembe kell venni, azok egymásra gyakorolt hatásainak értékelésével. Értékelni kell a természeti, civilizációs és
egyéb eredetű veszélyforrások, a kritikus infrastruktúrával kapcsolatos kockázatok előfordulásának gyakoriságát és
annak hatását.
Ennek felmérése, ellenőrzése eredményeképp 2019. szeptember 13. napján elkészült az erre vonatkozó 2019. évi
javaslat. A kockázat elemzés és értékelés eredményeként Gyomaendrőd város a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet
értelmében I. katasztrófavédelmi osztályú besorolásban maradt, elsősorban a bel- és árvíz veszélyeztetettség miatt.
2. A közbiztonsági referens a jogszabályokra és a tartalmi szempontokra tekintettel folyamatos felülvizsgálati és
korrigálási munkát végzett a település veszély elhárítási, megalakítási, kitelepítési, befogadási, valamint riasztási és
mozgósítási terveiben. A felülvizsgálati és korrigálási munkákat különösen az abban foglalt személyi, tárgyi,
intézményi változások (pl. intézmények nevének, vezetőinek változása, utcanevek, továbbá létszámadatok
megváltozása) teszik indokolttá.
A kérdéses időszakban is folyamatosan zajlott a köteles polgári védelmi szervezetekbe beosztott személyek
adatainak pontosítása, annak érdekében, hogy a több mint 300 főt valós és aktualizált adatokkal tudjuk kezelni. A
korrigálások után elkészültek a szükséges beosztó, illetve felmentő határozatok, amelyekről az érintettek postai úton
értesültek. Ez a feladat folyamatos felülvizsgálatot igényel, s melynek állandó aktualizálása a 2020. év egyik
legfontosabb feladata.
3. A közbiztonsági referens a feladatkörében felmerülő rendezvényeken, gyűléseken és értekezleteken részt vett,
így a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Járási mentőcsoport, a „VIDRA Mentőcsoport” által szervezett
gyakorlaton, képviselte a Polgármestert a Helyi Védelmi Bizottság tavaszi és őszi ülésén és részt vett a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választását követően a polgármesterek és a referensek felkészítésére
szervezett rendezvényen is.
4. A 2020. november 25. napján tartott, Gyomaendrőd Város települési polgári védelmi szervezet felkészítésén a
referens részt vett, illetve a további részt vevők beosztó határozatait elkészítette és elküldte.
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5. A közbiztonsági referensi feladatok egész évben rendszeres elfoglaltságot jelentenek a megbízott személynek. Az
előzőeken túl részt vesz minden, a településen, katasztrófavédelmi szempontból történő ellenőrzésen (csapadékvíz
elvezető árkok felülvizsgálata, belvíz elleni védekezés munkálatainak felülvizsgálata, települési hulladékszállítás
ellenőrzése stb.), különböző adatokat szolgáltat a katasztrófavédelmi szervek megkeresésére (pl.: közfoglalkoztatott
személyek létszámáról, szúnyoggyérítési feladatok elvégzéséről), részt vesz a különböző oktatásokon,
értekezleteken.
Ezen feladatok elvégzéséhez rendszeres segítséget nyújtanak a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség,
valamint a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság munkatársai, különösen Majoros Zsolt tűzoltó alezredes,
polgárvédelmi felügyelő illetve Szilágyi Sándor tűzoltó őrnagy, katasztrófavédelmi megbízott.
Kérem a T. Képviselő-testülettől jelen beszámoló és a határozati javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Közbiztonsági referens éves beszámoló 2019. évről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a közbiztonsági referens 2019. évi
tevékenységéről készült beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. június 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a 2019. évi szúnyoggyérítési feladatok ellátásáról
Pardi László osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A szúnyoggyérítés tekintetében az utóbbi 30 év legkomolyabb kihívásait állította elénk a 2019-es év. Ez nem csak
Békés megyei sajátosság volt, nem csak a Körösök-völgyét érintette, hanem ez országos mértékű probléma volt,
ami nagymértékben megnehezítette gyérítési kapacitások megfelelő időben történő lekötését.
Az évet a korábbi évekhez hasonlóan a kivitelező kiválasztására irányuló nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásával
kezdtük meg, melynek eredményeként a Szemp-Air -RSZ-Coop Kft-vel kötöttünk szerződést.
Szerződött gyérítési módszerek:
·
Légi biológiai kezelés: 282 ha területén 1-3 alkalommal, 2.500,- Ft/ha/alkalom + ÁFA = 3.175,- Ft/ha
·
földi biológiai kezelés: 11 ha területén 1-3 alkalommal, 2.500,- Ft/ha/alkalom + ÁFA = 3.175,- Ft/ha
·
légi kémiai kezelés: 900 ha területen, 1-3 alkalommal, 1.350,- Ft/ha/alkalom + ÁFA = 1.714,5,- Ft/ha
·
földi kémiai kezelés: 410 ha területen, 1-3 alkalommal, 1.150,- Ft/ha/alkalom + ÁFA = 1.460,5,- Ft/ha
A gyérítési szezon a korábbi évek gyakorlatának megfelelően biológiai lárvairtással kezdődött áprilisban. A földi
biológiai védekezést önállóan végezte el a konzorcium, a légi biológiai védekezést pedig teljes mértékben átvállalta
a katasztrófavédelem. Ugyanígy valósult meg május 16-án és május 20-n is a légi biológiai gyérítés.
A május 20-i központi gyérítés szinte csak a konzorciumi településekre korlátozódott, függetlenül attól, hogy az
állami védekezésbe Békés megyében közel 30 település tartozik.
A kémiai védekezés június 1-én kezdődött az állami védekezéssel. Ebben az időszakban már bőven 60
csípés/óra/fő fölötti csípésszám volt tapasztalható a konzorcium összes településén.
Ezt követte a június 21-i a július 1-i, a július 26-i és az augusztus 10-i gyérítés.
A 2019-évi gyérítés kiszámlázott és kifizetett díja bruttó 6,7 millió forint volt.
Az ágazatban bevezetett jogszabályi változások miatt 2020. január 1-től a gyérítési technológiák alapjaiban
megváltoztak.
A EU-s irányelvek szerint a légtérbe kijuttatott kemikáliák elsodródását a minimálisra kell csökkenteni, így a korábbi
években alkalmazott légi kémiai gyérítést már nem lehet alkalmazni, helyette az úgynevezett „ULV) technológiát
lehet.
Az ULV technológia a gyérítésre használt vegyszert 50-200 micron átmérőjű cseppekre bontja és azt a légtérbe
juttatja megközelítőleg 25-30 m magasságig és 50-50 m szélességben. Ezt a technológiát a korábbi évektől eltérően
már nem repülőgépeken, hanem gépjárműveken lehet alkalmazni, így a légi kémiai gyérítés az idei évtől megszűnt.
Ezek fényében 2020. márciusában megindításra került a kivitelező kiválasztására irányuló nyílt közbeszerzési
eljárás, melyre csupán egy ajánlattevő, a Szemp-Air -RSZ-Coop Kft. nyújtott be ajánlatot az alábbiak szerint:
Kezelés

Légi biológiai gyérítés (opcionális)
Légi biológiai gyérítés (opcionális)
Földi biológiai gyérítés (opcionális)
Földi kémiai gyérítés, ULV technológia
Földi kémiai gyérítés, melegköd képzési technológia

Alkalmanként
Kezelések
kezelendő felület várható
(ha)
száma
(minimum maximum
alk.)
183 ha
1-3
100 ha
1-3
11 ha
1-3
1 020 ha
1-3
410 ha
1-3

Kezelések
összesen
(kezelendő
felület ha x
max. alk.)

Nettó
egységár
(Ft/ha)

549 ha
300 ha
33 ha
3 060 ha
1 230 ha

2 750,00 Ft
2 750,00 Ft
2 750,00 Ft
1 400,00 Ft
1 200,00 Ft

Az idei évben az időjárási viszonyok miatt egy alkalommal történt légi biológiai gyérítés melyet a katasztrófavédelem
finanszírozott.
Döntéshozói vélemények
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Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a határozati
javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi szúnyoggyérítési feladatok ellátásáról
szóló, beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. június 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A Képviselő-testület 2020. évi II. féléves ülésprogramja
Pap-Szabó Katalin jegyző
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 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 446/2019. (XII. 19.) 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
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A bizottság javasolja az ülésprogram
elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A bizottság javasolja az ülésprogram
elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A bizottság javasolja az ülésprogram
elfogadását.

Döntési javaslat
"II. félévi munkaprogram elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
ülésprogramját a következők szerint határozza meg:

Július
SZÜNET

Képviselő-testület

2020. évi II.

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
MUNKAPROGRAMJA
2020. év II. félévére

Augusztus 20. ünnepi ülés
Helyi kitüntetések átadása
Augusztus 27.
Önkormányzati civil támogatási rendszer felülvizsgálata
Hivatali felelős:
Megyeri László aljegyző,
Dr. Csordás Ádám jogász,
Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
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féléves

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Háziorvosok átalánydíjas szerződésének felülvizsgálta
Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló Bizottság: Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről
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
Hivatali SZMSZ
Hivatali felelős:
Pap- Szabó Katalin, Dr. Csordás Ádám
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2020. első féléves gazdálkodásáról, 2020. évi
üzleti tervéről
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
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért Felügyelő Bizottságának 2019. évi beszámolója
Felelős: Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért FB
Hivatali felelős: Omiliákné Csikós Anikó
Tárgyaló Bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2020. első féléves 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 Szarvasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2019. évi tevékenységéről
Felelős: Bíró Zoltán tűzoltóparancsnok
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi tevékenységéről
Felelős: Omiliák Csaba parancsnok
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Terve
Hivatali felelős: Petényi Roland osztályvezető
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 Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2020. 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 Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2020. 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 Regionális Hulladékkezelő Kft. 2020. 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. 2020. 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. 2020. 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 2019. évi közfoglalkoztatási pályázat végrehajtásáról
Felelős: Varjú Róbert
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Szeptember 24.
A 2020. 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 2019/2020 nevelési évről
Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához
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Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
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 2020. évi nyári napközi ellátásról
Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Október 29.
2021 évi rendezvényterv
Hivatali felelős:
Omiliákné Csikós Anikó
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 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
Általános iskolai körzethatárok véleményezése
Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
November 26.
Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata
Hivatali felelős: Weigertné Szilágyi Erika, Kürtiné Erdősi Klára
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
A rendőrség beszámolója a város közbiztonsági helyzetéről
Felelős: Paraizs Tamás őrsparancsnok
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
A GYÜSZ-TE éves feladatterve, idényelemzés, a 2020. 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
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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
2021. 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:
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. 2020. 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. 2020. 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 Regionális Hulladékkezelő Kft. 2020. 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. 2020. 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 Földkezelő Kft. 2020. 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 3.
KÖZMEGHALLGATÁS
December 17.
Az önkormányzat 2020. 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 2021. 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 2020. 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
2021. 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 2021. évre vonatkozó áremelési kérelme
Hivatali felelős:
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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 2021. I. félévi munkaprogramja
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
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. június 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Baptista Tevékeny Szeretet misszió kérelme ellátási szerződés megkötése tárgyában
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (továbbiakban: BTESZ) képviseletében Szitai Tamás ügyvezető-helyettes az
alábbi kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz:
A BTESZ mintegy 12 éves múltra tekint vissza a szenvedélybetegek nappali ellátása terén, szolgáltatásaik jelenleg
három megyében, kilenc intézményben, 430 férőhelyen elérhetőek. A jelenleg ellátott településeken segítséget
nyújtanak az Önkormányzatok részére, ugyanakkor egy új, országos lefedettségű hálózatot szeretnének létre hozni
új intézményekkel Új Esély Központ megnevezéssel. A hálózat célja és feladata, hogy integrálja a hátrányos
helyzetű embereket a társadalomba. A BTESZ látókörét a szenvedélybeteg célcsoport mellett a pszichiátriai
betegséggel élők felé nyitja, hiszen szükségletekben, igényekben a segítségnyújtás módozataiban igen sok az
átfedés a két klienskör között.
A BTESZ projektének középpontjában azok a települések állnak, ahol nagyon kevés férőhelyen működik, vagy
egyáltalán nincs olyan nappali intézmény, mely a szenvedélybetegek, illetve a pszichiátriai betegek ellátását, ezáltal
társadalmi integrációját szolgálja. Fenti ellátási formák megszervezésével a települési önkormányzatokat is
tehermentesítik, mivel lehetőséget kínálnak arra, hogy az érintett önkormányzatok eleget tegyenek a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt ellátási
kötelezettségüknek (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása).
Az intézmények kialakítását és elindítását teljes egészében a BTESZ költségvetési keretéből valósítják meg. Ehhez
önkormányzati forrást sem most, sem a működés során nem kérnek. A BTESZ célja amellett, hogy a szükséget
szenvedő lakosok számára szakmai segítséget biztosítanak, a települési önkormányzat számára együttműködést
ajánljanak a fent említett ellátási kötelezettség teljesítése érdekében, továbbá a település lakói közül legalább 5
személy számára munkahelyet is kívánnak teremteni. A BTESZ kérelmében kiemeli továbbá, hogy új projektjének
sikerességét nemcsak a remekül felépített intézményi rendszere biztosítja, hanem kiterjedt partneri hálózata is (pl:
Debreceni Egyetem).
A BTESZ jelen megkeresésével kéri a képviselő-testület véleményét és támogatását. A Képviselő-testület
támogatása esetén a BTESZ ellátási szerződés keretében az Önkormányzattól a nappali ellátások (pszichiátriai
betegek, illetve szenvedélybetegek esetében) biztosításának feladatát átvállalja. A kérelem teljes egészében az
előterjesztés mellékletében olvasható.
A BTESZ megkereséséhez csatoltan megküldte az ellátási szerződés-tervezetét mind a pszichiátriai betegek, mind
a szenvedélybetegek nappali ellátásához kapcsolódóan.
Az ellátási szerződés-tervezetek megfelelnek a Szt. 120-122. §-aiban foglalt előírásoknak.
Önkormányzatunk a szociális szolgáltatástervezési koncepció rendszeres felülvizsgálatával, helyzetelemzés
elkészítésével, az ellátott feladatrendszer áttekintésével felméri azokat a hiányokat, melyet a szociális szolgáltató
rendszer a településen jelenleg kezelni nem képes: a kötelező feladat-ellátások közül településünkön jelenleg a
pszichiátriai betegek nappali ellátása nem valósul meg.
A Térségi Szociális Gondozási Központ folyamatosan figyelemmel kíséri az igényeket. A pszichiátriai betegség
tüneteivel rendelkező személyek az intézmény látókörében vannak, hiszen ezek a személyek a tizennyolcadik
életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk
ellátására részben képes személyek (időskorúak) nappali ellátását igénybe veszik, ebben az ellátási formában
megkapják az egészségügyi állapotukhoz, szociális helyzetükhöz szükséges szociális és mentális támogatást.
Azonban az elmondható, hogy ez egy szükségmegoldás, hiszen mind a szenvedélybetegséggel, mind a pszichiátriai
betegséggel szenvedő emberek komplexebb, állapotuknak teljes mértékben megfelelő, a szükségleteikhez igazodó
ellátást az erre a célra létrehozott, nappali ellátást biztosító intézményekben kaphatják meg.
Önkormányzatunk a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval együttműködve kötelező feladat ellátásáról
gondoskodhat, ezért javaslom a Képviselő-testület számára a BTESZ kérelme alapján a szenvedélybetegek,
valamint a pszichiátriai betegek részére nyújtott nappali ellátás biztosítására az ellátási szerződés megkötését.
A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió a szenvedélybetegek és a pszichiátriai betegek részére nyújtott nappali
ellátást az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 5502 Gyomaendrőd, Damjanich utca 1-2. szám alatti
ingatlanban tervezi megvalósítani. Az ingatlan üzemeltetője a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. A feladat
ellátásához az ingatlant bérbeadás útján tudja az üzemeltető biztosítani a szervezet számára, 545 Ft/m2 áron. A
fizetendő bérleti díj havi összege bruttó 162.500 Ft. A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió az ingatlan hosszútávú
bérbevételének feltételeként egy olyan beruházás megvalósítását kéri, amelynek során egy álmennyezet kerülne
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kialakításra az alacsonyabb fenntartási költségek biztosítása érdekében. A beruházást a Zöldpark Kft. vállalja,
viszont a költségek megelőlegezése szükséges az önkormányzat részéről, melynek összege 5,2 millió Ft. Az
ingatlant a szervezet határozatlan időre kívánja bérbe venni és a Misszió vállalja, hogy amennyiben a bérleti
szerződést a szerződés hatályba lépését követő 3 éven belül felmondja, úgy a beruházás értékének a bérleti díjhoz
viszonyított, arányosan fennmaradó részét megfizeti az ingatlant bérbeadónak.
Az Önkormányzat a beruházás értékét kölcsön formájában megelőlegezné a Zöldpark Kft. részére, aki a kölcsönt a
befolyt bérleti díj összegéből 2020-2023. években visszatérítené az önkormányzatnak. A kölcsön forrásaként
javasoljuk kijelölni a költségvetési rendelet felhalmozási tartalékai között megjelenő Dobó utcai partfal leszakadás vis
maior támogatásának megelőlegezett összege keretét.
1. döntési javaslat
"Ellátási szerződés megkötése szenvedélybetegek részére nyújtott nappali ellátás tárgyában "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt ad a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió
kérelmének, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 57. § (1)
bekezdés j) pontjában, továbbá a 65/F. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt szenvedélybetegek részére nyújtott
nappali ellátás tárgyában ellátási szerződést köt a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval (4028 Debrecen,
Simonyi út 14., adószám: 18212134-2-09, képviselő: Faragó Tiborné ügyvezető), mely feladat ellátására
önkormányzati forrást nem biztosít és ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs polgármestert az ellátási szerződés
aláírására:
Ellátási szerződés
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., képviselő:
Toldi Balázs polgármester), mint személyes gondoskodásra kötelezett szerv – továbbiakban: Önkormányzat,
másrészről a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (4028 Debrecen, Simonyi út 14., adószám: 18212134-2-09,
képviselő: Faragó Tiborné ügyvezető) – továbbiakban: Szolgáltató – között
(ketten együtt: Szerződő felek), az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
1.
A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen okiratban foglaltak szerint a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 57. § (1) bekezdés j) pontjában, továbbá a 65/F. § (1)
bekezdés b) pontjában foglalt szenvedélybetegek részére nyújtott nappali ellátás tárgyában határozatlan
időtartamra ellátási szerződést kötnek. Az ellátási szerződés hatályba lépésének napja: jelen ellátási szerződés 3.
pontjában említett szociális intézmény szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és
hálózatok hatósági nyilvántartásába (továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) történő bejegyzés véglegessé
válásának napja.
2.
Jelen szerződés alapja az Szt. 86. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírás, mely alapján az a települési
önkormányzat, amelynek területén tízezer főnél több állandó lakos él, szenvedélybetegek részére nyújtott nappali
ellátást köteles biztosítani.
3.
A Szolgáltató a jelen ellátási szerződésben vállalt feladat teljesítése érdekében az Szt. 4. § h) pontja szerinti
szociális intézményt hoz létre, és gondoskodik annak az illetékes működést engedélyező szerv által a szolgáltatói
nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről.
4.
A Szolgáltató a szenvedélybetegek nappali ellátását Gyomaendrőd város közigazgatási területére kiterjedő ellátási
területen vállalja. Jelen ellátási szerződéssel érintett férőhelyek száma: 50. A Szolgáltató vállalja továbbá, hogy
az ellátásra való jogosultságot a mindenkor hatályos ágazati jogszabályok alapján állapítja meg.
5.
A Szerződő felek kijelentik, hogy nincs tudomásuk olyan tényről, körülményről, amely jelen szerződés
érvényességét, hatályát részben vagy egészben érintené. Kijelentik továbbá, hogy jelen szerződés aláírására teljes
jogkörrel rendelkeznek.
6.
A szenvedélybetegek nappali ellátása keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy részére a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló az 1/2000. (I. 7.)
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SzCsM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 77. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatáselemeket szükség szerint
biztosítani kell. Ezen felül a Szolgáltató az ellátást igénybevevők igényei alapján gondoskodik a Rendelet 84. § által
rögzített szolgáltatások és szakmai tartalom biztosításáról.
7.
A Szolgáltató a szenvedélybetegek nappali ellátásában – jelen okirat alapján – azokat a Gyomaendrőd város
területén élő szenvedélybeteg személyeket részesíti, akik megfelelnek a szociális törvényben és egyéb vonatkozó
jogszabályban meghatározott feltételeknek.
8.
A Szolgáltató a nappali ellátás nyújtása során együttműködik az egészségügyi és szociális alap- és szakellátást
nyújtó intézményekkel.
9.
Amennyiben a Szolgáltató jelen szerződés szerinti tevékenységével kapcsolatban panasz érkezik, a panasz tényéről
a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. A panaszt a Szolgáltató köteles kivizsgálni és a vizsgálat
eredményéről a bejelentést követő 30 napon belül az Önkormányzatot és a panasztevőt írásban tájékoztatni.
Amennyiben az Önkormányzat vagy a panasztevő a vizsgálat eredményével nem elégedett – és azt írásban
bármelyik fél részére kifejezi, az Önkormányzat a panasz kivizsgálására saját hatáskörben vizsgálóbizottságot hoz
létre, mely a panasz újbóli kivizsgálásáról az írásbeli jelzés beérkezését követő 30 napon belül jelentést készít. A
vizsgálóbizottságot az Önkormányzat képviseletében megbízott személy vezeti, tagjai az Önkormányzat és a
Szolgáltató által delegált 1-1 fő. Amennyiben a vizsgálat nem tár fel hibát, vagy mulasztást, erről a tényről a
panasztevőt értesíteni kell és a vizsgálat jegyzőkönyveit és egyéb anyagait, a vizsgálat lezárását követő 5 évig meg
kell őrizni. Amennyiben a vizsgálat hibát vagy mulasztást tár fel, az Önkormányzat a hiba kijavítására vagy a
mulasztás megszüntetésére a Szolgáltatót írásban, határidő megjelölésével felhívja, és erről a panasztevőt
tájékoztatja. A Szolgáltató köteles az írásbeli felhívás valamennyi rendelkezésének eleget tenni. Amennyiben a
Szolgáltató a hiba kijavítására vagy a mulasztás megszüntetésére vonatkozó felhívásnak határidőben nem tesz
eleget, az Önkormányzat jogosult az ellátási szerződés rendkívüli felmondás szabályai szerinti felmondásra.
10.
A Szerződő feleket együttműködési
szerződésszegés esetén is.

kötelezettség

terheli

a

folyamatos

ellátás

biztosítása érdekében

11.
A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen ellátási szerződés megszűnik:
a. Rendes felmondással, 1 hónap felmondási idő mellett, amelyet írásban szükséges közölni a másik féllel.
b. Rendkívüli felmondás esetén.
c. Közös megegyezés esetén.
12.
Az Önkormányzat részéről azonnali hatályú, rendkívüli, írásban közölhető felmondásnak van helye:
- a Szolgáltató ellátási kötelezettségének figyelmeztetés ellenére sem tesz eleget,
- a Szolgáltató a mulasztás megszüntetésére vonatkozó felhívásnak határidőben nem tesz eleget,
- az ellátás biztosítása során a működést engedélyező szerv az engedélyest törli a szolgáltatói nyilvántartásból, vagy
törli az engedélyest a szolgáltatói nyilvántartásból, és kötelezi a fenntartót a szolgáltatásnyújtás megszüntetésére.
A Szolgáltató az Önkormányzat részére a szenvedélybetegek nappali ellátása működéséről legalább évente 1
alkalommal, a Polgármesterrel egyeztetett időpontban, de legkésőbb a tárgyévet követő március 31-éig írásban
beszámol.
Az Önkormányzat által az ellátási szerződéssel érintett szolgáltatással kapcsolatban írásban feltett kérdésre a
Szolgáltató 30 napon belül köteles írásban válaszolni.
13.
A Szolgáltató a mindenkori hatályos jogszabályokban rögzített tájékoztatási és értesítési kötelezettségeinek az
igénylők, az ellátottak, a hatóságok, és az Önkormányzat felé is eleget tesz.
14.
A Szerződő felek jelen szerződés időtartama alatt a szerződés rendelkezéseivel összhangban teljes
együttműködésre törekednek. Ennek részeként vállalják, hogy a szerződés végrehajtásával kapcsolatban
kölcsönösen és folyamatosan tájékoztatják egymást.
15.
A Szolgáltató köteles a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez és a
statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatokat kellő időben, írásban az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
16.
56

A Szolgáltató a szenvedélybeteg személyek részére nyújtott nappali ellátás vonatkozásában minden év április 1-jéig
határozattal megállapítja a szolgáltatási önköltséget, illetve az intézményi térítési díjat. Amennyiben a Szolgáltató
úgy dönt, hogy a szolgáltatásnyújtásért térítési díjat kér, úgy írásban értesíti az ellátást igénybevevő személyeket az
intézményi és a személyi térítési díj összegéről. A személyi térítési díj összegét egyedi méltányosságból a
Szolgáltató saját belső szabályzata alapján mérsékelheti vagy elengedheti. Egyedi méltányosság a Szolgáltató
székhelyére címzett, de az intézményvezetőnél benyújtandó írásbeli kérelem és megfelelő igazolások, bizonylatok
csatolása mellett gyakorolható. A kérelmek elbírálására jogosult személyek köréről a Szolgáltató belső szabályzata
rendelkezik. Egyedi méltányosságban részesíthetőek különösen azok az ellátásban részesülők, akiknek a
rendszeres havi jövedelméből megállapítható személyi térítési díj összegének befizetése a létfenntartását,
lakhatását veszélyezteti.
17.
A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató – a jelen szerződés szerinti – szolgáltatásnyújtás
működtetésével akkor hagyhat fel, ha ezt a szándékát írásban közli
az ellátottakkal, illetve azok törvényes képviselőivel
az Önkormányzattal és
a működést engedélyező szervvel.
18.
A működést a közlés időpontjától számított legalább 30 nap elteltével lehet megszüntetni, kivéve, ha a Szolgáltató az
ellátottakról megfelelően gondoskodott.
19.
Az ellátást igénybevevők személyéről, valamint a foglalkoztatottak számáról és személyéről – a vonatkozó
jogszabályok maradéktalan figyelembe vételével – a Szolgáltató dönt.
20.
Az Önkormányzat a jelen szerződésben foglalt ellátáshoz anyagi forrást nem biztosít, így a hozzájáruláshoz fűződő
kötelezettségek alól a Szerződő felek mentesülnek.
21.
A Szolgáltató vezetője kijelenti, hogy a jelen szerződéssel átvállalt feladatok ellátására vonatkozó jogszabályokat,
különös tekintettel az Szt., valamint a Rendelet szabályait, a szakmai követelményeket ismeri, azokat
maradéktalanul betartja és betartatja. Ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy a jogszabályban előírt nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tesz.
22.
A Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen ellátási szerződés nem zárja ki, hogy az Önkormányzat – mint
ellátásra kötelezett – további rászoruló személyek ellátása érdekében más szolgáltatóval szerződést kössön, illetve
saját intézményt/szolgáltatót tartson fenn.
23.
A szerződést aláíró Szerződő felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket tárgyalás útján kívánják rendezni.
24.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá a vonatkozó mindenkori
jogszabályok az irányadók.
25.
A Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Gyomaendrőd, 2020. „…..”
Faragó Tiborné
Baptista Tevékeny Szeretet Misszió
ügyvezető

Toldi Balázs
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
polgármester

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Ellátási szerződés megkötése pszichiátriai betegek részére nyújtott nappali ellátás tárgyában "
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt ad a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió
kérelmének, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 57. § (1)
bekezdés j) pontjában, továbbá a 65/F. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt pszichiátriai betegek részére nyújtott
nappali ellátás tárgyában ellátási szerződést köt a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval (4028 Debrecen,
Simonyi út 14., adószám: 18212134-2-09, képviselő: Faragó Tiborné ügyvezető), mely feladat ellátására
önkormányzati forrást nem biztosít és ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs polgármestert az ellátási szerződés
aláírására:
Ellátási szerződés
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., képviselő:
Toldi Balázs polgármester), mint személyes gondoskodásra kötelezett szerv – továbbiakban: Önkormányzat,
másrészről a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (4028 Debrecen, Simonyi út 14., adószám: 18212134-2-09,
képviselő: Faragó Tiborné ügyvezető) – továbbiakban: Szolgáltató – között
(ketten együtt: Szerződő felek), az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
1.
A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen okiratban foglaltak szerint a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 57. § (1) bekezdés j) pontjában, továbbá a 65/F. § (1)
bekezdés b) pontjában foglalt pszichiátriai betegek részére nyújtott nappali ellátás tárgyában határozatlan
időtartamra ellátási szerződést kötnek. Az ellátási szerződés hatályba lépésének napja: jelen ellátási szerződés 3.
pontjában említett szociális intézmény szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és
hálózatok hatósági nyilvántartásába (továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) történő bejegyzés véglegessé
válásának napja.
2.
Jelen szerződés alapja az Szt. 86. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírás, mely alapján az a települési
önkormányzat, amelynek területén tízezer főnél több állandó lakos él, pszichiátriai betegek részére nyújtott nappali
ellátást köteles biztosítani.
3.
A Szolgáltató a jelen ellátási szerződésben vállalt feladat teljesítése érdekében az Szt. 4. § h) pontja szerinti
szociális intézményt hoz létre, és gondoskodik annak az illetékes működést engedélyező szerv által a szolgáltatói
nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről.
4.
A Szolgáltató a pszichiátriai betegek nappali ellátását Gyomaendrőd város közigazgatási területére kiterjedő ellátási
területen vállalja. Jelen ellátási szerződéssel érintett férőhelyek száma: 50. A Szolgáltató vállalja továbbá, hogy
az ellátásra való jogosultságot a mindenkor hatályos ágazati jogszabályok alapján állapítja meg.
5.
A Szerződő felek kijelentik, hogy nincs tudomásuk olyan tényről, körülményről, amely jelen szerződés
érvényességét, hatályát részben vagy egészben érintené. Kijelentik továbbá, hogy jelen szerződés aláírására teljes
jogkörrel rendelkeznek.
6.
A pszichiátriai betegek nappali ellátása keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy részére a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló az 1/2000. (I. 7.)
SzCsM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 77. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatáselemeket szükség szerint
biztosítani kell. Ezen felül a Szolgáltató az ellátást igénybevevők igényei alapján gondoskodik a Rendelet 83. § által
rögzített szolgáltatások és szakmai tartalom biztosításáról.
7.
A Szolgáltató a pszichiátriai betegek nappali ellátásában – jelen okirat alapján – azokat a Gyomaendrőd város
területén élő pszichiátriai beteg személyeket részesíti, akik megfelelnek a szociális törvényben és egyéb
vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételeknek.
8.
A Szolgáltató a nappali ellátás nyújtása során együttműködik az egészségügyi és szociális alap- és szakellátást
nyújtó intézményekkel.
9.
Amennyiben a Szolgáltató jelen szerződés szerinti tevékenységével kapcsolatban panasz érkezik, a panasz tényéről
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a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. A panaszt a Szolgáltató köteles kivizsgálni és a vizsgálat
eredményéről a bejelentést követő 30 napon belül az Önkormányzatot és a panasztevőt írásban tájékoztatni.
Amennyiben az Önkormányzat vagy a panasztevő a vizsgálat eredményével nem elégedett – és azt írásban
bármelyik fél részére kifejezi, az Önkormányzat a panasz kivizsgálására saját hatáskörben vizsgálóbizottságot hoz
létre, mely a panasz újbóli kivizsgálásáról az írásbeli jelzés beérkezését követő 30 napon belül jelentést készít. A
vizsgálóbizottságot az Önkormányzat képviseletében megbízott személy vezeti, tagjai az Önkormányzat és a
Szolgáltató által delegált 1-1 fő. Amennyiben a vizsgálat nem tár fel hibát, vagy mulasztást, erről a tényről a
panasztevőt értesíteni kell és a vizsgálat jegyzőkönyveit és egyéb anyagait, a vizsgálat lezárását követő 5 évig meg
kell őrizni. Amennyiben a vizsgálat hibát vagy mulasztást tár fel, az Önkormányzat a hiba kijavítására vagy a
mulasztás megszüntetésére a Szolgáltatót írásban, határidő megjelölésével felhívja, és erről a panasztevőt
tájékoztatja. A Szolgáltató köteles az írásbeli felhívás valamennyi rendelkezésének eleget tenni. Amennyiben a
Szolgáltató a hiba kijavítására vagy a mulasztás megszüntetésére vonatkozó felhívásnak határidőben nem tesz
eleget, az Önkormányzat jogosult az ellátási szerződés rendkívüli felmondás szabályai szerinti felmondásra.
10.
A Szerződő feleket együttműködési
szerződésszegés esetén is.

kötelezettség

terheli

a

folyamatos

ellátás

biztosítása érdekében

11.
A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen ellátási szerződés megszűnik:
a. Rendes felmondással, 1 hónap felmondási idő mellett, amelyet írásban szükséges közölni a másik féllel.
b. Rendkívüli felmondás esetén.
c. Közös megegyezés esetén.
12.
Az Önkormányzat részéről azonnali hatályú, rendkívüli, írásban közölhető felmondásnak van helye:
- a Szolgáltató ellátási kötelezettségének figyelmeztetés ellenére sem tesz eleget,
- a Szolgáltató a mulasztás megszüntetésére vonatkozó felhívásnak határidőben nem tesz eleget,
- az ellátás biztosítása során a működést engedélyező szerv az engedélyest törli a szolgáltatói nyilvántartásból, vagy
törli az engedélyest a szolgáltatói nyilvántartásból, és kötelezi a fenntartót a szolgáltatásnyújtás megszüntetésére.
A Szolgáltató az Önkormányzat részére a pszichiátriai betegek nappali ellátása működéséről legalább évente 1
alkalommal, a Polgármesterrel egyeztetett időpontban, de legkésőbb a tárgyévet követő március 31-éig írásban
beszámol.
Az Önkormányzat által az ellátási szerződéssel érintett szolgáltatással kapcsolatban írásban feltett kérdésre a
Szolgáltató 30 napon belül köteles írásban válaszolni.
13.
A Szolgáltató a mindenkori hatályos jogszabályokban rögzített tájékoztatási és értesítési kötelezettségeinek az
igénylők, az ellátottak, a hatóságok, és az Önkormányzat felé is eleget tesz.
14.
A Szerződő felek jelen szerződés időtartama alatt a szerződés rendelkezéseivel összhangban teljes
együttműködésre törekednek. Ennek részeként vállalják, hogy a szerződés végrehajtásával kapcsolatban
kölcsönösen és folyamatosan tájékoztatják egymást.
15.
A Szolgáltató köteles a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez és a
statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatokat kellő időben, írásban az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
16.
A Szolgáltató a pszichiátriai beteg személyek részére nyújtott nappali ellátás vonatkozásában minden év április 1jéig határozattal megállapítja a szolgáltatási önköltséget, illetve az intézményi térítési díjat. Amennyiben a
Szolgáltató úgy dönt, hogy a szolgáltatásnyújtásért térítési díjat kér, úgy írásban értesíti az ellátást igénybevevő
személyeket az intézményi és a személyi térítési díj összegéről. A személyi térítési díj összegét egyedi
méltányosságból a Szolgáltató saját belső szabályzata alapján mérsékelheti vagy elengedheti. Egyedi méltányosság
a Szolgáltató székhelyére címzett, de az intézményvezetőnél benyújtandó írásbeli kérelem és megfelelő igazolások,
bizonylatok csatolása mellett gyakorolható. A kérelmek elbírálására jogosult személyek köréről a Szolgáltató belső
szabályzata rendelkezik. Egyedi méltányosságban részesíthetőek különösen azok az ellátásban részesülők, akiknek
a rendszeres havi jövedelméből megállapítható személyi térítési díj összegének befizetése a létfenntartását,
lakhatását veszélyezteti.
17.
A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató – a jelen szerződés szerinti – szolgáltatásnyújtás
működtetésével akkor hagyhat fel, ha ezt a szándékát írásban közli
az ellátottakkal, illetve azok törvényes képviselőivel
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az Önkormányzattal és
a működést engedélyező szervvel.
18.
A működést a közlés időpontjától számított legalább 30 nap elteltével lehet megszüntetni, kivéve, ha a Szolgáltató az
ellátottakról megfelelően gondoskodott.
19.
Az ellátást igénybevevők személyéről, valamint a foglalkoztatottak számáról és személyéről – a vonatkozó
jogszabályok maradéktalan figyelembe vételével – a Szolgáltató dönt.
20.
Az Önkormányzat a jelen szerződésben foglalt ellátáshoz anyagi forrást nem biztosít, így a hozzájáruláshoz fűződő
kötelezettségek alól a Szerződő felek mentesülnek.
21.
A Szolgáltató vezetője kijelenti, hogy a jelen szerződéssel átvállalt feladatok ellátására vonatkozó jogszabályokat,
különös tekintettel az Szt., valamint a Rendelet szabályait, a szakmai követelményeket ismeri, azokat
maradéktalanul betartja és betartatja. Ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy a jogszabályban előírt nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tesz.
22.
A Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen ellátási szerződés nem zárja ki, hogy az Önkormányzat – mint ellátásra
kötelezett – további rászoruló személyek ellátása érdekében más szolgáltatóval szerződést kössön, illetve saját
intézményt/szolgáltatót tartson fenn.
23.
A szerződést aláíró Szerződő felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket tárgyalás útján kívánják rendezni.
24.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá a vonatkozó mindenkori
jogszabályok az irányadók.
25.
A Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Gyomaendrőd, 2020. „…..”
Faragó Tiborné
Baptista Tevékeny Szeretet Misszió
ügyvezető

Toldi Balázs
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
polgármester

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Kölcsön biztosítása a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. részére"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. részére 5.200.000 Ft összegben
kölcsönt biztosít az 5502 Gyomaendrőd, Damjanich utca 1-2. szám alatti ingatlanban álmennyezet kialakítására. A
kölcsön forrásaként a 11/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2020. évi
költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 8. mellékletének 96. sorában
megjelenő, felhalmozási céltartalékba helyezett partfal leszakadás vis maior támogatása megelőlegezett összege
keret terhére biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a kölcsönszerződés
megkötésére.
KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET
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Mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhely: Gyomaendrőd, Selyem út 124., adószám:
15725527-2-04 bankszámlaszám: 53200125-11062402 képviseli: Toldi Balázs polgármester) mint kölcsönadó (a
továbbiakban: Kölcsönadó), másrészről
a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2., adószám: 14596421-2-04,
bankszámlaszám: 53300232-18654697, képviseli: Dinya József ügyvezető) mint kölcsönvevő (a továbbiakban:
Kölcsönvevő) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1.

Előzmények:

A TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004 Gyomaendrőd endrődi városrész központjának rehabilitációja projekt keretében
került sor az 5502 Gyomaendrőd, Damjanich utca 1-2. szám alatt található, egykori tornaterem felújítására. A projekt
2018. december 31-ével zárult. Az átalakított és felújított épületet kereskedelmi és szolgáltató térként kívánjuk,
gazdaságélénkítő céllal hasznosítani. A projektben közel 300 m2 került felújításra, az épületben 6 db, egyenként
29,5 m2 és 1 db 10 m2 alapterületű irodahelyiség kialakítására van lehetőség, továbbá található az épületben egy
45,5 m2 alapterületű raktár, egy előtér, egy 38 m2-es szociális blokk, illetve vendég és akadálymentes WC.
A tulajdonos Önkormányzat az épület hasznosításához nem rendelkezik megfelelő humán és egyéb forrással, ezért
a hasznosítással a kizárólagos tulajdonában lévő Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.-t bízta meg a Képviselőtestület 2019. január 1. napjával.
2020. június 8-án a Baptista Tevékeny Szeret Misszió (4028 Debrecen, Simonyi út 14.) kérelemmel fordult
Gyomaendrőd Város Önkormányzatához, melynek értelmében pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali
ellátásának biztosítására kíván Önkormányzatunkkal ellátási szerződést kötni. A feladatellátás helyszínéül választott
ingatlan: 5502 Gyomaendrőd, Damjanich utca 1-2. Az ingatlan hosszútávú bérbevételének feltétele egy álmennyezet
kialakítása az alacsonyabb fenntartási költségek biztosítása érdekében. Az Önkormányzat és a Zöldpark Nonprofit
Kft. között létrejött üzemeltetési megállapodás értelmében az üzemeltető a bérbeadásból befolyt bevételt az ingatlan
fenntartására, fejlesztésére köteles fordítani. Az ingatlant üzemeltető Zöldpark Nonprofit Kft. által a beruházás
végrehajtható, viszont a költségek megelőlegezése szükséges az Önkormányzat részéről. Az üzemeltető a teljes
épületet 545 Ft/m2 áron kívánja bérbe adni, mely havi 162.500 Ft bevételt eredményez. A tervezett bérleti szerződés
határozatlan időre jönne létre azzal, hogy a felek 2023. július 1. napjáig rendes felmondással nem élhetnek, így a
befektetett beruházás megtérülési ideje kb. 32 hónap lenne.
2. A szerződés tárgya
2.1.
Kölcsönadó - Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének /2020. () Gye. Kt. határozata alapján mindösszesen 5.200.000 forint, azaz ötmillió kettőszázezer forint összegű kölcsönt biztosít Kölcsönvevő részére.
A kölcsön összege az 5502 Gyomaendrőd, Damjanich utca 1-2. szám alatti ingatlanban álmennyezet kialakítása
beruházás finanszírozására használható fel.
2.2.
Kölcsönadó a kölcsön összegét egy összegben utalja át az Kölcsönvevő bankszámla számára a szerződés
aláírását követő 15 napon belül.
2.3.
Kölcsönadó a Kölcsönvevőnek a kölcsön összegét a Takarékbank Zrt-nél vezetett 53300232-18654697
számú számlájára utalja át.
2.4.
A Kölcsönadó a kölcsön összegét kamatmentesen nyújtja a Kölcsönvevő részére.
2.5.
Kölcsönvevő köteles a Kölcsönadó által biztosított kölcsönt visszafizetni az alábbiak szerint: az első részlet
2020. december 15-én esedékes, összege 600.000 Ft, a második részlet 2021. december 15. napján 1.800.000
forint összegben, a harmadik részlet 2022. december 15. napján 1.800.000 forint összegben, az utolsó részlet 2023.
december 15. napján 1.000.000 forint összegben válik esedékessé. A kölcsön törlesztése átutalással történik, a
Kölcsönadó 53200125-11062402 számú bankszámlájára.
2.6.
A Kölcsönvevő jelen szerződés aláírásával felhatalmazza Gyomaendrőd Város Önkormányzatát, hogy jelen
szerződésből eredő mindennemű lejárt követelését, illetőleg a szerződés megszegésével kapcsolatos követeléseit a
Kölcsönvevő Takarékbank Zrt. pénzintézetnél vezetett összes fizetési számlája és a hozzá tartozó alszámlák
terhére, eseti gyakorisággal, értékhatárra való tekintet nélkül, külön engedély vagy nyilatkozat nélkül azonnali
beszedési megbízás útján érvényesíthesse a Ptk. szerinti elévülési határidőn belül. Kölcsönvevő tudomásul veszi,
hogy az azonnali beszedési megbízás érvényesítésére vonatkozó felhatalmazás csak Gyomaendrőd Város
Önkormányzata hozzájárulásával vonható vissza. A Kölcsönvevő a szerződés aláírásával egyidejűleg felhatalmazó
levelet állít ki a Kölcsönadó javára azonnali beszedési megbízás érvényesítésére.
3. A szerződés megszűnése, azonnali hatályú felmondás
3.1. A felek kijelentik, hogy a szerződés rendes felmondására nincs lehetőség.
3.2. Kölcsönadó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha
a)
a kölcsönnek a szerződésben meghatározott célra fordítása lehetetlen;
b)
a kölcsönvevő a kölcsönösszeget a szerződésben meghatározott céljától eltérően használja;
c)
a Kölcsönvevő vagyoni helyzetének romlása vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a
kölcsön visszafizetésének lehetőségét;
d)
a kölcsönvevő más súlyos szerződésszegést követett el.
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4. Egyéb rendelkezések
4.1. a Kölcsönvevő képviselője jelen szerződés aláírásával kijelenti az alábbiakat
a)
a Kölcsönvevő megfelel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendeletben meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.
b)
a Kölcsönvevő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. §-a értelmében
átlátható szervezetnek minősül.
c)
a Kölcsönvevőnek jelen szerződés aláírásakor nincs esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása.
4.2. A felek kötelesek minden erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a közöttük felmerülő esetleges vitákat
békés úton rendezzék. Ha a felek között nem jön létre békés megegyezés, akkor a vita rendezésére a felek kikötik –
hatáskörtől függően – a Békéscsabai Járásbíróság, illetőleg a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét.
4.3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása
érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem
csupán a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a
szerződés teljesítésére kihatással lehet.
4.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, az Áht. rendelkezései, valamint egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
4.5. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2020. () Gye. Kt. határozatával felhatalmazta
polgármesterét a kölcsönszerződés aláírására.
4.6. Jelen szerződés három, egymással szó szerint megegyező példányban készült, amelyet a felek elolvasás és
értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak.
Gyomaendrőd, 2020. június
………………………………….
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
(Kölcsönadó)
Képviseli:
Toldi Balázs polgármester

………………………………….
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
(Kölcsönvevő)
Képviseli:
Dinya József ügyvezető igazgató

Ellenjegyzem:
…..............................................................
Pap-Szabó Katalin
jegyző

…..............................................................
Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Baptista Tevdkeny Szeretet Misszi6 k6pviselet6ben, a kozelmriltban folytatott szem6lyes
az alilbbi ir6sbeli megkeres6ssel fordulok Onhdz ell6t6si szerzod6s kotdse

megbesz6ldsiinkre hivatkozva

tirgyitban.

Szervezetiink rnintegy 12 6ves m[rltra tekint vissza szenved6lybetegek rrappali ell6t6sa ter6n.
Szol96ltat6saink jelenleg h6rom megydben, kilenc intdzm6nyben, 430 f6rohelyen el6rhetoek.
Intdzmenyeirrkben a segits6gre szorul6k szbmfira az alapveto higi6nds 6s tiszt6lkodSsi lehetos6gen ttl
kozoss6gi es szabadidos programokat, kreativ csoportfoglalkoz5sokat szerveziink; speci6lis biorezonanciiis
ter6pi6s lehetos6get biztositunk; rill6skeresdsi technik6kat kirr6lunk; valamint a legkiszol96ltatottabbak
szamara fokdnt 6lelmiszer- ds ruhaadom6nyok fogad6s6val ds osztilsiival tessziik konnyebb6 a mindennapi
dletet. Hetv6gdn is v6rjuk a sziiksdget szenvedoket. Feladatainkat az esztendok sor6n felhalmoz6dott,
megalapozott 6s sokr6tti szakdrtelemmel, tapasztalattal 6s a helyi sztiks6gletek ir6nt jelentkez6 kello
fog6konysSggal ds 6rz6kenysdggel l6tjuk el.

A jelenleg ell6tott teleptildseken nagy segitseget nyujtunk az Onkorm ilnyzatok r6sz6re, akik partnerk6nt
sz6mithatnak r6nk. Ugyanakkor azt erezzik, hogy ez mdg mindig nem eleg, sokkal nagyobb hatiissal is
lehetn6nk a t5rsadalmunkra. Ez6ft egy [lj, orsz6gos lefedettsdgii hii6zatot hozunk letre [j intezm6nyekkel,
amelyek az igen beszddes Uj Es6ly Kozpont nevet viselik. A hiiozat c6lja 6s feladata, hogy integr6lja a
hritr6nyos helyzetii embereket a t6rsadalomba. Szervezetiink l6t6ter6t a szenveddlybeteg cdlcsoport mellett a
pszichi6triai betegs6ggel dlok feld nyitjuk, hiszen sztiks6gletekben, igdnyekben, a segits6gnyirjtrls
m6dozataiban igen sok az 6tfed6s a k6t klienskor kozott.

Projekttink kdzdppondSban azok a teleptil6sek 6llnak, ahol nagyon kev6s f6rohelyen mtikodik, vagy
egy6ltal6n nincs olyan nappali intdzm6ny, mely a szenved6lybetegek, illetve a pszichi6triai betegek ell6t6s6t.

eziital t6rsadalmi integr6ci6jdt szolg6lja. Ezen ell6t6si formrik megszervezdsdvel a

telepi.il6si

onkorm6nyzatokat is tehermentesitjiik, hiszen ily m6don lehetos6get kin6lunk arra, hogy eleget tegyenek a a
szoci6lis igazgatiisr6l 6s szociiilis ellSt6sokr6l sz616 1993.6vi IIl. torveny (Szt.) 86, g (2) bekezdds c) ponda
6ltal e I6irt, jogszab6lyban foglalt el l6t6si kote lezettsdgtiknek.

Az

intezm6nyek kialakft6s6t 6s elind(t6s6t teljes egdszdberr

a

Baptista Tevdkeny Szeretet Misszi6

koltsdgvetdsi keret6bol val6sitjuk meg. Ehhez onkorm6nyzati anyagi forr6st sem most. sem a mrikodds sor6n

nem keriink. Celunk, hogy arnellett, hogy a sziiks6get szenvedo lakosok sz{nnara szakmai segitseget
biztositunk, a telepiil6si onkonn6nyzat szhmara egytittrnLikrid6siinket aj6nljuk a fent ernlitett ell6t6si
kotelezettseg teljesit6se 6rdek6ben, tov6bb6 a telepiil6s lak6i koztil legakibb 5 szem6ly sz|mara munkahelyet
is kiv6nunk teremteni.

A BTESZ

[j

projektjeinek sikeress6get nem csup6n a remekiil fbl6pitett 6s neh6z helyzetekben is helytSll6
int6zm6nyi rendszere biztositja, hanem a kiterjedt partneri hbl6zata is. Az intdzmdny alapit6sa 6ta aktiv
kapcsolatot 6polunk a Debreceni Egyeternmel, tudomSnyos jelleg[i kutat6sokban kooper6lunk. Ez egy
4028 Debrecen, Simonyi rit 14.
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kdtir6ny0 kapcsolat, amellett, hogy olyan nagy kdzos projektekben veszi.ink rdszt, mint a Horizon 2020. sai6t
kutat6saikba vonnak be minket, tovSbbri az egyetem is csatlakozik a mi kezdemdnyez6seinkhez. Mint
megalapozott terepint6zm6nytik, folyamatos az egyiittmrikodds a munkaero keresds 6s kdzvetitds ter6n is,
egy eros alapot biztosftva e t6ren is szervezetiink sz6m6ra.
Fontosnak tartjuk ugyanakkor kiemelni, hogy ktilonos figyelmet forditunk arra, hogy segito munkiink sor6n
sem dolgoz6inkat, sem ell6tottjainkat semmilyen etnikai, felekezeti vagy brirmilyen m6s megkiilonboztetds
ne drje. Tov6bbi informrici6kattalil a BTESZ iital vegzett murrkiir6l a honlapunkon (www.btesz.hu).

Az Onkormbnyzatot, illetve a telepiilds vezetojet az6rt keresem meg terveinkkel, hogy v6lem6ny6t,
t6mogat6s6t k6rjem. Nyitotts6g eset6n, a polgrirmester 6s a kdpviselo-testiilet t6mogat6sa mellett ell6t6si
szerzodds keretdben az Onkorm6nyzattol a nappali ell6t6sok biaosit6sdnak feladat6t 6tv6llaljuk, ezhltal a
rdszorul6 lakosok reszere ellSt6st biaosftunk, illetve a teleptil6s lak6i szrim6ra munkahelyet teremtiink.

Levelemhez mell6kelem

a Szt.

120.-122.

$

eloir6sainak figyelembevdteldvel k6sztilt ell6t6si szerzodds

tervezeteket.

Bizom benne, hogy Onkorm6nyzatukban trimogat6 partnerre tal6lunk 6s int6zm6nyiink a gyomaendrodi
fejlesztdseket gazdagitja majd, melyek az Onok nyitotts6g6t 6s szakdrtelm6t dicsdrik. Egytittmiikodestinket
abban a rem6nyben aj6nlom, hogy a kdrelmtinkben foglalt ell6tdsi szerzod6s 6ltal hosszti trivf, sikeres 6s
eredmdnyes egyiittmiikodds al apj ait fektethetj i.i k le.
Segito kozremtikod6s6t 6s az iigyben tett int6zked6sdt elore is kdszdndm.

Tovribbi munk6jukhoz 1o egeszsdget 6s sok sikert kiv6nok!
Debrecen, 2020. jrinius 8.

Tisztelettel:
__..4.-_....
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21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. június 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Kis Sándor kérelme
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 2004. márciusi ülésén döntött arról (82/2004. (III. 25.) önkormányzati
határozat), hogy Kis Sándor Gyomaendrőd, Erzsébet liget u. 2. szám alatti egyéni vállalkozó részére földhasználati
jogot ad 293 m2 nagyságú részre a 1298 hrsz.-ú kemping területéből vendéglátó és kereskedelmi felépítmény
elhelyezése céljából.
A földhasználati jogról szóló 2005. szeptember 26.-án aláírásra került. A szerződésben használati díj került
megállapításra. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megépített épület tulajdonosát az épület fennállásáig
a földterületre használati jog illeti meg. A földhasználati jog az épület mindenkori tulajdonosát illeti meg. Továbbá a
földterülettel, illetve az épülettel a tulajdonosok szabadon rendelkezhetnek, átruházásra mindketten jogosultak a
kölcsönös elővásárlási jogra a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek betartásával. A használati díj 2020. január 1.
napjától 713.000,- Ft/év+Áfa.
A földhasználati jog addig él, amíg a felépítmény létezik. A földhasználati jog bejegyeztetéséhez a megállapodáson
kívül szükséges volt a területmegosztás. A telekalakítási eljárás és földhasználati jog földhivatali átjegyzése
eredményeképp létrejött a 1298/2 hrsz.-ú beépített önkormányzati tulajdonú telek és 1298/2/A magántulajdonú
egyéb építmény.
A döntést meghozó Képviselő – testület figyelemmel volt arra, hogy egyedi esetről volt szó, mivel Kis Sándor
könnyűszerkezetű építménye a kemping területén a jelenlegi fedett fürdőhöz közel helyezkedett el. A fürdő
fejlesztése során szükség volt a területre, ezért az építmény elbontása mellett a szerződésben leírt feltételek mellett
adta meg a földhasználati jogot a Képviselő – testület Kis Sándornak, illetve engedélyezte a korábbi „faházhoz”
képest lényegesebben magasabb besorolású és szolgáltatási színvonalú vendéglátó és kereskedelmi egység
építését.
Kis Sándor kérelemmel fordult a Képviselő – testülethez. Kis Sándor a Sörkert Fogadó alatt lévő önkormányzati
1298/2 hrsz.-ú 293 m2 nagyságú területet kívánja megvásárolni. Indokait az előterjesztés melléletében lévő
kérelemben kifejti.
A Gyomaendrődi Liget Fürdő a település egyik fontos turisztikai attrakciója, amely jelenleg is fejlesztés alatt áll. Az
ingatlan területéből korábban sem volt jellemző a területértékesítés. A jelenlegi is folyó csúszdarendszer kiépítés
fejlesztéshez is szükség volt a szomszédos önkormányzati terület bevonása.
A korábbi gyakorlattól eltérően a Képviselő-testületnek lehetősége van eladni a területet, vagy úgy dönt, hogy nem
értékesíti. A telek ingatlanról értékbecslés készült, amely előterjesztés mellékletét képezi. A megállapított nettó
becsült forgalmi érték 1.380.000,-Ft.
Értékesítés esetén csökken a fürdő területe, illetve a más felépítmény tulajdonosok is bejelenthetik az igényüket a
területszerzésre. Továbbá tartós bevételtől esik el az önkormányzat, illetve megszűnik az építményre az elővásárlási
joga.
Ha a Képviselő-testület az értékesítés elutasítása mellett dönt, akkor a későbbiekben is fennáll az elővásárlási joga
a Sörkert Fogadó felépítményre, illetve az építmény fennállásáig tartós bevétele keletkezik. A reálisan becsült
forgalmi érték gyakorlatilag az infláció követő 2 évi használati díj mértékét sem éri el. A használati díj bevétel 5 év
távlatában már jelentős, mintegy nettó 3,5 és 4 millió Ft között változhat.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen, és döntését határozati javaslat
formájában hozza meg.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
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A Bizottság a kérelem elutasítását

javasolja.
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság a kérelem elutasítását
javasolja.

1. döntési javaslat
"A kérelem elutasítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete a Gyomaendrőd, Erzsébet liget 1298/2 hrsz. alatti beépített
terület megnevezésű, 293 m2 területű ingatlant nem értékesíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2020. 06. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
2. döntési javaslat
"A területrész értékesítése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete a Gyomaendrőd, Erzsébet liget 1298/2 hrsz. alatti beépített
terület megnevezésű, 293 m2 területű ingatlant a földhasználati jogról szóló 2005. szeptember 26.-án kelt szerződés
4.3. pontjában biztosított elővásárlási jog alapján értékesíti Kis Sándor 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. szám
alatti földhasználó építtető magánszemélynek az alábbi feltételek mellett.
1. Gyomaendrőd Önkormányzat Képviselő - testülete a Gyomaendrőd, Erzsébet liget 1298/2 hrsz. alatti beépített
terület megnevezésű, 293 m2 területű ingatlant a földhasználati jogról szóló 2005. szeptember 26.-án kelt
szerződést Kis Sándor 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. szám alatti földhasználó építtető magánszeméllyel
közös megegyezéssel megszünteti.
2.

A 1298/2 hrsz.-ú beépített terület megnevezésű, 293 m2 területű ingatlan nettó vételára 1.380.000,-Ft.

3.
A jogügylethez szükséges okíratok megszerkesztetése, jognyilatkozatok beszerzése, az ügyvédi költség,
valamint a földhivatali eljárás megindítása és annak díjai a vevőt terhelik.
4.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ajánlatát a kiértesítéstől 30 napig tartja.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a földhasználati jogról szóló
szerződés felbontásához, illetve az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges jognyilatkozatok kiadására.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2020. 08. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI
SZAKVÉLEMÉNY

A Gyomaendrőd, Erzsébet liget utca 2. szám alatti ingatlan 1298/2 hrsz.-ú beépített
terület ingatlan becsült forgalmi értékének megállapításáról

Készült: 2020. március 9.
Készítette:

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

I. AZ INGATLAN BECSÜLT FORGALMI ÉRTÉKE

Gyomaendrőd Város Jegyzője megbízást adott arra, hogy a Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
szám alatt lévő 1298/2 hrsz.-ú beépített terület megnevezésű ingatlanról készítsek
ingatlanforgalmi szakértői véleményt. Az értékbecslés célja: képviselő-testületi döntés
előszítéséhez az ingatlan becsült forgalmi értékének meghatározása.
A település általános bemutatása
Gyomaendrőd Békés megye északi részén fekvő, járásszékhely település. 1989. március
elsején nyert városi rangot, kisvárosi jellegű település, központi belterületből és két sűrűn
lakott külterületből - Öregszőlő és Nagylapos -, valamint egyéb tanyás térségből áll. A város
külterületeivel együtt 30.394 km2-en terül el, melyből a belterület 1.120 km2. A település
lakosságszáma: 13 806 fő.
Gyomaendrőd a Hármas-Körös déli oldalán elterülő település, közigazgatási területén
jelentős kiterjedésű védett természeti értékek találhatóak.
Gyomaendrőd alapvetően kiesik a fő hazai forgalmi folyosókról, ugyanakkor a város az
országos közúthálózat rendszerébe szervesen kapcsolódik, hiányzó térségi kapcsolata nincs.
Az országos közúthálózati kapcsolatot Békés megye két főútja, a 46. és a 443. számú
másodrendű főutak biztosítják Mezőberény-Békéscsaba, Mezőtúr, valamint Szarvas irányába.
Mivel a nem megfelelő minőségű és szolgáltatási szintű közúti infrastruktúra hátrányosan
érinti a térség fejlődését, ezért az alapvető cél a meglévő hálózati kapcsolatok javítása.
A városi tömegközlekedésnek két formája biztosított: vasúti, valamint autóbusz közlekedés. A
település a Budapest-Lökösháza vasúti fővonal mellett helyezkedik el, ehhez csatlakozik itt a
Vésztő-Szeghalom-Gyomaendrőd vasúti mellékvonal. A vasútállomás, a pályaszerkezet
felújítására és a közúti aluljáró megépítésére az elmúlt években került sor, hogy
megfeleljenek a 160 km/h sebesség követelményeinek.
A településen biztosított a helyi autóbusz közlekedés, illetve helyközi járatokkal jól
megközelíthetőek a térség és a régió egyéb települései is.
A településen igen jelentős a kerékpáros közlekedés. A meglévő kerékpárút-hálózat kiépítése,
illetve folyamatos bővítése hozzájárul a biztonságos kerékpáros közlekedés
megteremtéséhez.
A város területén a mezőgazdasági egyéni és társas vállalkozások biztosítják az itt élő
lakosság többségének a megélhetését. Az ipari területen megjelenik a cipő- és nyomdaipar,
de számos egyéb területen, így a faiparban, élelmiszer feldolgozóiparban található
meghatározó számú vállalkozás. A fejlődő és korszerűsödő kereskedelem és szolgáltatás
egyes területeken európai színvonalú ellátást kínál az itt élő emberek és átutazók számára.
A város legnagyobb munkaadója az önkormányzat, amely a gyermekjóléti, oktatási, szociális,
egészségügyi, sport- és kulturális területen nyújt megélhetést a helyi humán értelmiség
számára és korszerű szolgáltatást a város és térsége lakosságának.
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A közfoglalkoztatás keretein belül az önkormányzat nemcsak a városüzemeltetési feladatok
egy részét végezteti el, hanem mezőgazdasági termelést folytat, továbbá helyben
használható utcabútorokat is készíttet.
Az Önkormányzat az Ipari Park létrehozásával és fejlesztésével sokat tett a gazdaság
fejlesztése érdekében, de sajnos így sincs elegendő munkahely a városban.
1. A megbízás tárgya, kiindulási adatok
Jelen szakértői vélemény magába foglalja a telek és a hozzá tartozó földhasználati jog
vizsgálatát, értékelését.
A vizsgálathoz a rendelkezésemre ált:
 Az ingatlan-nyilvántartás adatai,
 Térképvázlat.
A fenti adatszolgáltatás alapján a tulajdonossal helyszíni szemrevételezés bejárás útján a
TEGOVOFA irányelveit figyelembe véve értékeltem. Vizsgáltam az ingatlan elhelyezkedését,
megközelíthetőségét, környezetét.
Mindezen adatok és a helyszíni tapasztalatok lehetővé tették a részletes, majd az összesített
értékbecslést.
2. Az értékbecslés módszere és szempontjai
Az ingatlan sajátosságainak figyelembevételével, és a rendelkezésre álló információk gondos
mérlegelésével kiválasztott, a szakmai szempontoknak és alkalmazási feltételeknek megfelelő
nemzetközileg
elismert
ingatlanértékelési
módszerek:
piaci
összehasonlításon,
hozamszámításon alapuló, valamint a költség alapú, maradványérték meghatározásán alapuló
módszerek összhangban történő alkalmazásával kell meghatározni a becsült forgalmi értéket.
A szakmai ajánlások alapján az értékbecslés során az ingatlanértékelését elsősorban a piaci
összehasonlításon alapuló módszerrel vagy a hozamszámításon alapuló módszerrel
szükséges elvégezni. A piaci összehasonlításon és a hozamszámításon alapuló módszer
alkalmazásától csak akkor javasolt eltérni, ha e két módszer valamelyike nem alkalmas az
érintett ingatlan értékelésére, amit részletesen meg kell indokolni.
Az értékbecslés során, ha az adott ingatlan esetén több értékbecslési módszer alkalmazása is
szóba jöhet, akkor célszerű mindegyiket alkalmazni és a különböző módszerekkel kapott
értékeket egymással összevetni. A végső érték meghatározása során annak a módszernek az
eredményéből elvárt kiindulni, amelyik a bővebb információk, a piac konkrét működése és
helyzete alapján megbízhatóbbnak tekinthető.
A korlátozott forgalmi képességű vagyoni tételek – földterület - vagyonértékét hasznosságuk
adja. A kivett telek értékbecslésénél figyelembe vettem a gyomai városközponthoz közeli,
valamint a fürdő területén való elhelyezkedését, megközelíthetőségét, közműellátottságát.
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Az ingatlan külső közművei (víz, csatorna, áram, gáz, stb.) állaguk figyelembevételével,
felderíthetőségük függvényében az építmény leírásánál került értékelésre.
3. Az ingatlan nyilvántartási adatai
Az ingatlan helye:
Gyomaendrőd, Erzsébet liget utca
Helyrajzi szám:
1298/2
Terület nagysága:
293 m2
Tulajdoni hányad:
1/1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Jellege:
Kivett
Művelési ága:
Beépített terület
Bejegyzett jogok terhek:
Terheli a 1298/2/A hrsz-ú ingatlant illető földhasználati jog.

4. Az ingatlan leírása
Az ingatlan az gyomai településen Liget Fürdő területén található. Megközelítése műúton.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 2004. januári és márciusi ülésén döntött arról,
hogy Kis Sándor Gyomaendrőd, Erzsébet liget u. 2. szám alatti egyéni vállalkozó részére
engedélyezi, hogy 293 m2 nagyságú terülten a Semmelweis utcára nyíló új fürdő bejárat
mellett vendéglátó és kereskedelmi rendeltetésű felépítményt megépítse a 1298 hrsz.-ú
kemping területéből.
A döntést meghozó Képviselő – testület figyelemmel volt arra, hogy egyedi esetről van szó,
mivel Kis Sándor könnyűszerkezetű építménye a kemping területén a jelenlegi fedett
fürdőhöz közel helyezkedett el. A fürdő fejlesztése során szükség volt a területre, ezért az
építmény elbontása mellett a szerződésben leírt feltételek mellett adta meg a földhasználati
jogot Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete Kis Sándornak, illetve engedélyezte a korábbi
„faházhoz” képest lényegesebben magasabb besorolású és szolgáltatási színvonalú
vendéglátó és kereskedelmi egység építését.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a megállapodáson alapuló földhasználati jog
ingatlan – nyilvántartásba való bejegyeztetése mellett döntött. A megállapodáson alapuló
földhasználati jog, rendezi a felépítmény tulajdonjogát, jogilag tisztább helyzetet teremt a
felépítmény és a földtulajdonosa között. A megállapodás köthető visszterhesen, vagyis a
földhasználatért használati díj állapítható meg. A földhasználati jog bejegyeztetése nem
köthető konkrétan időponthoz, mivel az a felépítménnyel van összefüggésben. A
földhasználati jog addig él, amíg a felépítmény létezik. A földhasználati jog bejegyezetéséhez
a megállapodáson kívül szükséges a területmegosztás. A földhasználati jog bejegyeztetését
követően a felépítmény is külön helyrajzi számmal ellátottan fog szerepelni az ingatlan –
nyilvántartásban. Ezt követően a felépítmény már forgalomképes, örökölhető, terhelhető stb.
A földhasználati jogra szóló szerződés 2005. szeptember 26.-án aláírásra került. A
szerződésben használati díj került megállapításra, illetve Szerződő felek megállapodnak
abban, hogy a megépített épület tulajdonosát az épület fennállásáig a földterületre használati
jog illeti meg. A földhasználati jog az épület mindenkori tulajdonosát illeti meg. Továbbá a
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földterülettel, illetve az épülettel a tulajdonosok szabadon rendelkezhetnek, átruházásra
mindketten jogosultak a kölcsönös elővásárlási jogra a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek
betartásával. A használati díj 2020. január 1. napjától 713.000,- Ft/év+Áfa.
5/1. A telek értékelése
Az ingatlan sík területen fekszik, átlagos szintmagasságban. A telek zártsorú. A helyi szabályozás
alapján az ingatlan az „K 1” jelű fürdő, szálláshely övezetbe tartozik. Beépítettsége a helyi
szabályozásnak megfelel.
A „K” jelű építési övezetekre vonatkozó előírások
Új építés esetén a következő paraméterek biztosítandók:
*megjegyzés Új építés, ill. telekosztás csak az övezet egészére kiterjedő terv tervtanácsi
véleményezése alapján engedélyezhető,

Jel

Beépítési
Övezeti jel
mód

K
K1[6]*

Sz

Max.

Min/max

Min.

Min.

3000

40

Előkert
Oldalkert Hátsókert
építménymin
telekterület zöldfelület
beépítettség
min (m) min.(m)
magasság
(m)
(m2)
(%)
(%)
(m)

30

10,5 3000

Szabadonálló 30

10,5

5

8

8

Fürdő,
szálláshely

A K ……… jelű építési övezetekben új építés esetén a következő rendeltetésű épületek
engedélyezhetők:
a) K fürdő, szálláshely: amelyben nyitott és zárt vízmedencék és kiszolgáló létesítményeik, a
fürdő funkcióhoz kapcsolódó szálláshelyek, vendéglátás, szolgáltatás helyezhetők el,
b) K szabadidő, sport, szálláshely: amelyben szabadidős és sportolási építmények és
kiszolgáló létesítményeik, a funkcióhoz kapcsolódó szálláshelyek, vendéglátás, szolgáltatás
helyezhetők el,
c) K szabadidő, sport: amelyben szabadidős és sportolási célú építmények és kiszolgáló
létesítményeik, vendéglátás, szolgáltatás helyezhetők el,
d) K strand: amelyben nyitott és zárt vízmedencék és kiszolgáló létesítményeik, a fürdő
funkcióhoz kapcsolódó vendéglátás, szolgáltatás helyezhetők el,
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A telek értékkorrekció-szorzó értékének meghatározása
Sorszám

Megnevezés

1
2

Jogi szempontból eredő eltérés
Alternatív hasznosítás lehetőségéből
eredő eltérés
Építési szempontból származó eltérés
Használati szempontból eredő eltérés
Környezeti adottságokból származó
eltérés
Infrastruktúra ellátottságának
különbözőségéből származó eltérés
Egyéb lényegesnek ítélt szempont
Az eltérések összevont számtani
átlaga

3
4
5
6
7

A fajlagos értéktől való Megjegyzés az eltérés
eltérés korrekciós tényező tartalmára
vonatkoztatva
0,9
Elővásárlási jog
0
0
0
1,2

Üdülőövezet

0
0
1,05

A fajlagos telek árat figyelemmel a 2017 – 2019 évben történt
vagyonértékelések és hirdetések alapján 4.500,- Ft/m2 –ben határoztam meg.

értékesítések,

Telekár meghatározása: 4.500 Ft/m2 x 1 értékkorrekció x 293 m2 = 1.384.425 Ft, kerekítve:
1.380 eFt.
Értékesítés
1. Semmelweis utca végén a Körös soron 311 m2 nagyságú beépítetlen terület, hétvégi
házas üdülőterület építési övezetben 2018-ban 1,244 millió Ft áron kelt el. Fajlagos ár:
4.000 Ft/m2.
Összehasonlító piaci hirdetési adatok
Elhelyezkedés
Gyoma, Dobó István
utca
Gyoma, hősök útja

Telek területe

Egyéb információ

Ár (Ft)

2502 m2

Hantoskerti holtághoz közel

5,5 MFt

Fajlagos ár
(Ft)
2.200

791 m2

Hantoskerti holtághoz közel

2,7 MFt

3.413

(forrás: KSH adatok és www.ingatlan.com)
5/2/2. Hozamalapú számítás vizsgálata.
Megnevezés
Éves nettó használati díj
Érték – éves hozam, tőkésítési ráta
Nettó fejlesztési tőke

Összeg
713 000 Ft
11 %
6.481.818 Ft

A módszer alapján a nettó fejlesztési tőke összegéből kell levonni az épület értékét, a
kialakítás, telek rendezése és egyéb kapcsolódó költségeket. A telken lévő Sörkert Fogadó
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értéke és a kapcsolódó költségek meghaladják a 20 millió forintot. Tehát ezt az értékelési
módszert nem lehet alkalmazni a telek becsült forgalmi értékének a meghatározásához.
II. Értékbecslés
Az ingatlan értékét az érvényben lévő jogszabályok és a kialakult, elfogadott nyugat –
európai, valamint a hazai szakmai gyakorlat szerint:
Az ingatlan
forgalmi értéke alapján kell megállapítani.
Az ipartelep értékét befolyásolja:
 A település jellege,
 A településen belüli fekvés,
 Az elhelyezkedés,
 A megközelíthetőség,
 Az infrastruktúra,
 A beépíthetőség,
 A műszaki kialakítás,
 Az állag és állapot,
 A hasznosíthatóság,
 Az újraelőállítási költségek,
A fentieket figyelembe véve az értékbecslésre kerülő ingatlan esetén az alábbi értéknövelő és
értékcsökkentő tényezők vehetők figyelembe:
Értéknövelő tényező:
- A Liget Fürdő területén való elhelyezkedése.
Értékcsökkentő tényező:
- A telek speciális jellegéből eredő elővásárlási jog.

III. Vizsgálati módszerek összevetése alapján meghatározott becsült forgalmi érték
Kerekítve 1.380.000,-Ft azaz: Egymillió-háromszáz-nyolcvanezer forint.
Az értékelési módszerek közül a hozamszámításon alapuló számítás nem tükrözi a piaci árak
alakulását, ezért azt nem vettem figyelembe.
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Záradék
Jelen értékbecslési szakvélemény Képviselő-testületi döntés előkészítéséhez, illetve
értékesítés esetén adásvételi szerződés megkötéséhez készült, csak és kizárólag erre a célra
használható fel.
A megállapított becsült forgalmi érték nem tartalmazza általános forgalmi adót.
Az értékelési bizonyítvány egészként kezelendő, abból részletet kivenni, és azt önállóan
értelmezni nem lehet.
A jelen érték forgalmi érték megállapítás fél évig érvényes.
Az ingatlant, mint tiszta tulajdonú forgalomképes és a már részletezett terhekkel értékeltem
az értékbecslés időpontjában megismert állapotban.
Az átadott iratok tanulmányozásán túlmenően jogi természetű vizsgálatot ( jogcím,
vagyonjogok érvényessége, stb.) nem folytattam. Az ingatlan forgalomképességének jogi
eredetű korlátozásáról a tulajdoni lapon bejegyzetteken túlmenően nincs tudomásom.
Az értékelés a tények és adatok objektív mérlegelése, valamint a szakmai előírások és etikai
normák betartása mellett készült.

Gyomaendrőd, 2020. március 9.

Csényi István
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Békés Megyei Kormányhivatal
Gyomaendrőd Kossuth utca 45.
Ingatlan leíró adatai
2020.03.09
GYOMAENDRŐD
Belterület 1298/2 helyrajzi
szám

Szektor: 53
Térképszelvény:

I. rész
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok terület kat.t.jöv. alosztály adatok
művelési ág/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jöv
ha m2 k.fill
-----------------------------------------------------------------. Kivett beépített terület
0
293
0.00
2. bejegyző határozat: 30098/2006/2005.09.30
A földrészlet megosztva a 1298 hrsz-ú ingatlanból.
3. bejegyző határozat: 30098/2006/2005.09.30
Terheli a 1298/2/A hrsz-ú ingatlant illető földhasználati jog.

Békés Megyei Kormányhivatal
Gyomaendrőd Kossuth utca 45.
Ingatlan leíró adatai
2020.03.08
GYOMAENDRŐD
Belterület 1298/2/A helyrajzi szám
I. rész
1. Az egyéb önálló ingatlan adatai:
megnevezés
terület tulajdoni forma
m2
--------------------------------------------------------------egyéb épület
293
magán
Bejegyző határozat: 30098/2006/2005.09.30
2. bejegyző határozat: 30098/2006/2005.09.30
Illeti az 1298/2 hrsz-ú ingatlant terhelő földhsználati jog.
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22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. június 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Ingatlan sportcélú használatba adása
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő – testület!
A Gyomaendrődi Bushido Judo Sportegyesület a Békés Megyei Judo Szövetség támogatásával kérelemmel fordult a
Képviselő-testülethez. Az Egyesület megtekintette a Gyomaendrőd, Fő út 85. szám (3495 hrsz.) alatt lévő volt óvoda
épületét. Az Egyesület az épületet a kiszolgáló helyiségekkel együtt sportcéllal használatba kívánja venni. Az
Egyesület vállalja a tető és fűtési rendszer javítását saját forrásból.
Az ingatlan az önkormányzat üzleti vagyonába tartozik, amely korábban óvodaként funkcionált. Telek alapterülete:
1528 m2 . Az épület hasznos alapterülete: 257 m2 . A tetőszerkezet, valamint a fűtési rendszer felújításra szorul.
Jelenleg 2 db csoportszoba helyiség önkormányzati eszközök tárolásra szolgálnak. A szabad helyiségeket azonban
tudja használni az Egyesület.
Tekintettel az egyesületben folyó sporttevékenységre az ingatlan ingyenes használatba adását javaslom.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ingatlant ingyenes használatba adhatja Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
10/2018 (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. § alapján.
Az ingyenes használatba adás célja: a sportegyesület működéséhez biztosítva legyen az ingatlan, mint tárgyi
feltétel.
Javaslom az Egyesülettel a haszonkölcsön szerződés megkötését határozatlan időtartamra.
A használatba adás során a közműmérők leolvasásra kerülnek, az eltérő fizető a Bushido Judo Sportegyesület lesz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja az ingatlan használatba adását a
határozati javaslatban szereplő szerződés tervezet feltételei
szerint..

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja az ingatlan használatba adását a
határozati javaslatban szereplő szerződés tervezet feltételei
szerint..

Döntési javaslat
"Az ingatlan használatba adása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete ingyenesen használatba adja a Bushido Judo
Sportegyesület (székhely: 5502 Gyomaendrőd, Deák Ferenc utca 6., nyilvántartási száma: 04-02-0003439) részére
a Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatt lévő 3495 hrsz.-ú ingatlant judo sporttevékenység végzéséhez az alábbi
haszonkölcsön szerződés alapján határozatlan időre.
A haszonkölcsönbe adás célja: a Bushido Judo Sportegyesület működéséhez tárgyi feltételek biztosítása.
MEGÁLLAPODÁS INGATLAN HASZNÁLATÁRA
63

(tervezet)
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhelye: Gyomaendrőd, Selyem út 124.,
törzskönyvi azonosító szám: 725525, adószám: 15725527-2-04, képviseli: Toldi Balázs polgármester), mint
Kölcsönadó, (a továbbiakban Kölcsönadó)
Másrészről Bushido Judo Sportegyesület (székhely: 5502 Gyomaendrőd, Deák Ferenc utca 6., szervezet
nyilvántartási száma: 04-02-0003439, adószám: 18977273–1 - 04, képviseli: Jónás Zoltán Sándor elnök), mint
Kölcsönvevő (a továbbiakban Kölcsönvevő) között, az alábbi feltételekkel:
A szerződő felek Gyomaendrőd Város Önkormányzatának az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 10/2018.
(II. 27.) rendelete 21. §-a, illetve Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete …/2020. ( III. 26.) önkormányzati
határozata alapján az alábbi megállapodást kötik meg:
A jelen megállapodás célja, hogy az 1. pontban leírt vagyontárgy használatba adásával a Bushido Judo
Sportegyesület judo sporttevékenység végzéséhez a tárgyi feltételek biztosítva legyenek.
1. A Kölcsönadó tulajdonát képezi teljes egészében a természetben Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatt lévő 3495
hrsz.-ú kivett óvoda megnevezésű ingatlan.
2. Kölcsönadó az 1. pontban megnevezett ingatlant haszonkölcsönbe adja, amelyet a Kölcsönvevő általa
megtekintett állapotban a felvett vagyonleltár szerint haszonkölcsönbe vesz.
3. A Kölcsönadó tájékoztatja a Kölcsönvevőt, hogy az épület 2 db csoportszoba megnevezésű helyiségeiben
eszközök vannak tárolva. Ezen túlmenően a Kölcsönadó szavatol azért, hogy az ingatlan tekintetében harmadik
személynek olyan joga, amely a Kölcsönvevő használatát akadályozza, vagy kizárja, nem áll fenn.
4. A használat joga a Kölcsönvevőt jelen szerződés aláírásának napjától határozatlan ideig illeti meg.
5. Kölcsönvevő a vagyontárgyakat a Bushido Judo Sportegyesület Egyesület működtetésére használhatja.
6. A Kölcsönvevő a 3295 hrsz.-ú ingatlanon építési-átalakítási munkálatokat csak a Kölcsönadó előzetes írásos
hozzájárulása alapján végezhet, ide nem értve a szokásos javítási, karbantartási munkákat.
7. A Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy a 3295 hrsz.-ú ingatlanon végzett értéknövelő beruházásának
megtérítésére sem a haszonkölcsön időtartama alatt, sem annak megszűnését követően jogalap nélküli gazdagodás
vagy más jogcímen igényt nem tarthat.
8. A Kölcsönvevő a használatba vett vagyontárgyak működtetését 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 kölcsönvevőt terheli. Kölcsönvevő
köteles a vagyontárgyakat rendeltetésüknek megfelelően használni, saját költségén fenntartani és állagát megóvni.
Az üzemeltetés során történő természetes elhasználódások pótlása – saját költségén – a Kölcsönvevő
kötelezettsége.
9. A Kölcsönvevő jelen szerződés megszűnésekor vagy felbontásakor köteles a vagyontárgyakat rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban visszaadni.
10. Kölcsönvevő kijelenti, hogy a 3295 hrsz.-ú kivett óvoda épület használata során a gáz, áram és víz közművek
használatára igényt tart. Felek kérik
közműszolgáltatóknál az eltérő fizető bejelentését. Az eltérő fizető Bushido
Judo Sportegyesület lesz.
11. A Kölcsönvevő az ingatlanon jogosult a cégnevét és nyitvatartási idejét elhelyezni, a Kölcsönadó önkormányzati
rendeletében meghatározott rendelkezések megtartása mellett. Ezt meghaladóan bármely cégnév, reklám vagy
egyéb felirat elhelyezése kizárólag a Kölcsönadó írásbeli hozzájárulásával történhet.
12. Jelen szerződés 2. sz. mellékletében az átadáskori közműszolgáltatás mérőóra állások rögzítésre kerülnek.
13. A jelen megállapodást bármelyik fél 60 napos írásos előrejelzési kötelezettség mellett, külön indokolás nélkül
felmondhatja.
14. A szerződést a Kölcsönadó az írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 8 munkanapon belül felmondhatja, ha
14.1. a Kölcsönvevő a rendelkezésére bocsátott ingatlanban nem az ingyenes használatra jogosító tevékenységet
végzi,
14.2. a haszonkölcsön meghatározott célja lehetetlenné vált
14.3. a Kölcsönvevő a 10. pontban meghatározott közműszolgáltatók felé a költségeket nem fizeti meg,
14.4. a Kölcsönvevő a szerződésben vállalt, vagy a jogszabályban előírt lényeges kötelezettségét nem teljesíti,
14.5. a Kölcsönvevő az ingatlant rongálja, rendeltetésellenesen vagy szerződésszegően használja.
15. A szerződést a Kölcsönvevő 8 munkanapon belül írásban mondhatja fel.
16. A jelen szerződés körében kapcsolattartó személyek:
Kölcsönadó részéről
Név:
Cím:
Telefon:
Mobil:

Csényi István
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
66 581-232
06 20 386 4464
64

E-mail:

csenyi@gyomaendrod.hu

Kölcsönvevő részéről
Név:
Cím:
Mobil:
E-mail:

Jónás Zoltán Sándor
5502 Gyomaendrőd, Deák Ferenc utca 4/2.
06 70 702 5756
bmkanojudo@gmail.com

17. Felek törekednek a jelen szerződésből fakadó vitás kérdések békés rendezésére. Amennyibe n a tárgyalás
nem vezetett eredményre Felek mindennemű Jogvita eldöntésére alávetik magukat a Bérbeadó székhelye szerint
illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság ítéletének.
18. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., valamint
a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.
19. Jelen szerződés egymással mindenben megegyező 4 példányban készült, amelyből a feleket 2-2 példány illeti
meg.
20. Felek a jelen szerződést – amely 4 oldalból áll - átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Gyomaendrőd, 2020. …
…………………………………………..

…………………………………………..

Toldi Balázs
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
polgármester
Kölcsönadó

Jónás Zoltán Sándor
Bushido Judo Sportegyesület
elnök
Kölcsönvevő

Jogi ellenjegyző:

Pénzügyi ellenjegyző:

……………………………..
Pap – Szabó Katalin
Jegyző

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

Mellékletek:
1. sz. melléklet: tételes vagyonleltár
2. sz. melléklet: jegyzőkönyv a közműfogyasztást mérő órák állásáról
Határidők, felelősök:
Határidő: 2020. 07. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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Eszköztároló

Ezsköztároló

23. napirendi pont
23. NAPIRENDI PONT
A Képviselő-testület
2020. június 25-i ülésére
Tárgy:

Bejelentések
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