Gyomaendrőd Város Polgármestere
5500 Gyomaendrőd, Selyem út. 124.
Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288
Web site: www.gyomaendrod.hu
e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu

MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel
meghívja Önt a Képviselő-testület

2021. november 25-én 14 órakor
kezdődő ülésére a Városháza Vitéz Váry József termébe
(Gyomaendrőd, Selyem út 124.)




Napirend:
1. Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ Igazgatói (magasabb
vezetői) pályázat elbírálása, vezető kinevezése
2. 7. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése – feladat-ellátási szerződés
ismételt megkötése
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2022. évi ellenőrzési terve
4. 2022. évi költségvetési koncepciót megalapozó béremelések összegének
meghatározása
5. 2022. évi programterv
6. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi támogatására
beérkezett pályázatok elbírálása
7. Mobilbusz Kft. 2021. évi beszámolója, kérelme
8. Beszámoló a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2021. háromnegyed éves
gazdálkodásáról
9. Beszámoló a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2021. háromnegyed éves
gazdálkodásáról

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

Testületi
ülések

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

10. Beszámoló a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2021. háromnegyed éves
gazdálkodásáról
11. Beszámoló a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2021. háromnegyed
éves gazdálkodásáról
12. A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. kérelme
13. Beszámoló a Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati
Társulás Társulási Tanács 2020. évi tevékenységéről
14. Mezőőri és közterület felügyelői beszámoló, mezőőri járulék előirányzatának
teljesülése
15. Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági Oktatási- Képzési
Alapítvány támogatási kérelme
16. Helyiségbérleti díjak és egyéb területek bérleti díjainak módosítása
17. Zártkerti közterületek elnevezése
18. A „temetők rendje” szabályzat felülvizsgálata
19. Turisztikai applikáció fejlesztése
20. Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítása
21. DAREH taggyűlés delegált kijelölés
22. Gyomaendrődi Futball Club kérelme
23. Gyomaendrődi Üdültetési Szövetségi Turisztikai Egyesület kérelme
24. Forráskijelölés tervezési feladatokhoz (Kállai Ferenc Múzeum)
25. Döntés orvosi ügyelet feladat-ellátási szerződés hosszabbításáról
26. "Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő fejlesztése" tárgyú ajánlattételi felhívás
27. Bejelentések
Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!
Gyomaendrőd, 2021. november 19.

Tisztelettel:

Toldi Balázs s.k.
polgármester

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2021. november 25.
napján tartandó rendes üléséhez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról
a 2021. 11. 25-i ülésre

195/2021. (VII. 8.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Területrész értékesítés_Hősök út 39.
Határidő: 2021. 09. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2021. szeptember 15.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, hozzájárult ahhoz,
hogy a Gyomaendrőd, Hősök útja 39. szám alatt lévő 687 hrsz.-ú, középiskola
megnevezésű ingatlan területéből megfelelő funkció hiányában megosztás útján
létrejövő mintegy 400 m2 nagyságú ingatlant nyílt versenyeztetéssel értékesíti 2,2
millió Ft kikiáltási áron.
Az árverési eljárás eredményes volt a területrész kikiáltási áron elkelt. A
telekalakítási eljárás és az adásvétel folyamatban van.
236/2021. (VIII. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Ingatlan értékesítése nyílt eljárásban
Határidő: 2021. 09. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2021. szeptember 15.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt versenyeztetési
eljárásban meghirdette értékesítésre a Gyomaendrőd, külterület 01140/11 hrsz.-ú
9798 m2 területű, kivett, gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlant. A 2021.
szeptember 15. napjára kiírt árverés eredménytelenül zárult. A kikiáltási ár
módosításra került a Képviselő-testület szeptemberi ülésén 2,5 millió Ft összegre.
Az új árverés 2021. október 20-án kerül lefolytatásra.
237/2021. (VIII. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrődi 1302/1 hrsz.-ú ingatlan átminősítése forgalomképes ingatlanná
Határidő: 2021. 09. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2021. szeptember 30.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelölte értékesítésre a
Gyomaendrőd, 1302/1 hrsz.-ú, 92 m2 területű beépítetlen terület megnevezésű
ingatlant ráépítés tulajdonjogi rendezése címén Dr. Hanyecz Károly Ervin 5500
Gyomaendrőd, Fő út 173-179. C. lépcsőház földszint 1. szám alatti lakosnak

370.000 Ft vételáron.
Dr. Hanyecz Károly Ervin elfogadta az ajánlatot. Az adásvételi szerződés 2021.
szeptember 30. napján aláírásra került, vevő a vételárat hiánytalanul megfizette.
247/2021. (VIII. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Pharma Csaba Kft-vel kötött bérleti szerződés módosítása
Határidő: 2021. 09. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2021. augusztus 30.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pharma-Csaba Kft.
részére felajánlotta a Gyomaendrőd, Fő út 210. szám alatti gyógyszertár bérleti
díjának módosítását, mely szerint 2021. szeptember 1. napjától az adott naptári
negyedév ÁFA mentes bevételének 1,2%-a + ÁFA összegre változik.
A bérleti szerződés módosítás a felek részéről 2021. augusztus 30. napjával aláírásra
került.
270/2021. (IX. 30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Mercedes-Benz E320 4-Matic típusú személygépjármű nyílt eljárásban való
értékesítése
Határidő: 2021. 10. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2021. október 25.
A SSS238 forgalmi rendszámú Mercedes-Benz E320 4-Matic típusú
személygépjármű nyílt eljárásban értékesítésre került 2,7 millió forint áron. A vevő a
vételárat hiánytalanul megfizette. A tulajdonos változás bejegyeztetése megtörtént.
271/2021. (IX. 30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Veteményezésre kijelölt és egyéb területek bérbeadása
Határidő: 2021. 10. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2021. szeptember 30.
A szerződés módosítások aláírásra kerültek.
274/2021. (IX. 30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kölcsön folyósítása tárgyi eszköz vásárláshoz
Határidő: 2021. 10. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2021. szeptember 30.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a folyékony
hulladékszállítás zavartalan ellátása érdekében a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit
Kft.-nek a szennyvízszállító jármű tartályának cseréjéhez 3,2 millió Ft kölcsön
folyósít 2 év futamidőre. A kölcsönszerződés a felek részéről aláírásra került.
275/2021. (IX. 30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Ingatlan értékesítése nyílt eljárásban

Határidő: 2021. 10. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2021. november 5.
A Gyomaendrőd, külterület 01140/11 hrsz.-ú 9798 m2 területű, kivett, gazdasági
épület, udvar megnevezésű ingatlant ismételt nyílt árverése sikeresen lezajlott. Az
ingatlan kikiáltási áron 2.500.000,-Ft összegen elkelt. A vevő a vételárat
hiánytalanul megfizette. Az adásvételi szerződés benyújtásra került a földhivatalhoz.
290/2021. (X. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Fekvéshatár módosítások
Határidő: 2021. 10. 28., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2021. október 28.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntése az érintett
fekvéshatár módosításokról továbbításra került a Körös Vidéki Vízügyi
Igazgatóságnak. A fekvéshatár módosítási eljárás folyamatban a földhivatalban.
K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

Pap-Szabó Katalin
jegyző

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. november 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ Igazgatói (magasabb
vezetői) pályázat elbírálása, vezető kinevezése
Dr. Csordás Ádám
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 262/2021. (IX. 30.) Gye. Kt. határozatával pályázatot hirdetett a
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. A
vezetői megbízás határozott időre, 2022.01.01. - 2026.12.31.-ig szól.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 1. volt, e határnapig egy pályázati anyag, Pál János
Györgynének (a továbbiakban: Pályázó), az Intézményt jelenleg is vezető Igazgatónak a pályázata érkezett be.
A pályázati kiírásban a Képviselő-testület rendelkezett a pályázat elbírálásának módjáról, rendjéről. Ennek
értelmében a beérkezett pályázatok megismerése, valamint az erre a célra összehívott szakmai bizottság
személyes meghallgatásokat követő véleményezése figyelembevételével, a kinevezési, megbízási jogkör
gyakorlója a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről,
illetve a vezetői megbízásról.
2021. november 10. napján az erre a célra összehívott, öttagú szakmai bíráló bizottság személyesen meghallgatta a
Pályázót, és a pályázati anyagában foglaltak, valamint a bizottsági ülésen elhangzottak alapján egyhangúlag
támogatták a Pályázó kinevezését.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. § (7)
bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete - amennyiben törvény kivételt nem tesz - kinevezi az
intézmény vezetőjét.
Az Mötv. 42. § 2. pontja szerint a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a szervezetének kialakítása és
működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás adása. Az
Mötv. 50 § értelmében minősített többség szükséges a 42. § 2. pontjában foglalt ügyek eldöntéséhez.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt-képviselő testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok
elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A Bizottság támogatja a döntési javaslatok
elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság támogatja a döntési javaslatok
elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság támogatja a döntési javaslatok
elfogadását.

1. döntési javaslat
"Pályázat érvényessé nyilvánítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete – a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész I. 1. pontja
szerinti intézményvezetői munkakörhöz kötött felsőfokú képesítés, valamint a 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3.
számú mellékletében előírt rendelkezéseire figyelemmel – Pál János Györgyné pályázónak Gyomaendrődi Családés Gyermekjóléti Központ intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására benyújtott pályázatát
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érvényesnek nyilvánítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Vezető kinevezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megbízza Pál János Györgyné pályázót (5500 Gyomaendrőd, Móricz Zs. u.
1. szám alatti lakos) a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői (magasabb vezető)
beosztásának ellátásával, „igazgató” munkakörben, határozott időre, öt évre 2022. január 1. napjától 2026.
december 31. napjáig.
Bérét, mint magasabb vezető illetményét, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire
figyelemmel a következőként állapítja meg:
Tárgyhavi alapilletmény: (Fizetési osztály, fokozat: G/11.)
Garantált bérminimumra való kiegészítés:
Magasabb vezetői pótlék:
Szociális összevont ágazati pótlék:
Munkáltatói döntésen alapuló illetmény:
Összesen (kerekítve):

185 103 Ft
33 897 Ft
50 000 Ft
138 576 Ft
28 424 Ft
436 000 Ft

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. november 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

7. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése – feladat-ellátási szerződés
ismételt megkötése
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és az M-Med Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2016. november 7. napján felnőtt
háziorvosi tevékenységre feladat-ellátási szerződést kötött határozott időtartamra, öt évre.
A határozott időtartam lejárta előtt Felek kinyilvánították, hogy 2022. január 1. napjától változatlan formában feladatellátási szerződés keretében kívánják biztosítani az 7. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetését. A hivatal
elkészítette a feladat-ellátási szerződés tervezetét, mely a határozati javaslatban olvasható.
A szerződés a jelenleg hatályban lévő szerződéssel megegyező módon szabályozza a Felek jogait és
kötelezettségeit, tartalmazza az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben előírt kötelező tartalmi
elemeket. A jelenlegi szerződés 5 évre szól, javaslom a Képviselő-testület számára, hogy e szerződést határozatlan
időtartamra kösse meg. A szerződés megszüntetésére, felmondására a törvény 6 hónapos felmondási időt határoz
meg, a felmondási idő ennél kevesebb időtartam nem lehet, hiszen ezen idő alatt kell intézkedéseket hozni az
önkormányzatnak a háziorvosi ellátás folyamatos biztosítására.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati
javaslat szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület
számára.

Döntési javaslat
"7. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése – feladat-ellátási szerződés ismételt megkötése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a M-Med Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 5650 Mezőberény, Zrínyi sugárút 11. képviselő: Dr. Magyar László, személyes
közreműködő: dr. Magyar Hajnalka háziorvos 5650 Mezőberény, Zrínyi sugárút 11.) a 7. számú felnőtt háziorvosi
körzet működtetésére terület-ellátási kötelezettséggel ismételten feladat-ellátási szerződést köt az alábbi tartalommal
és ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs polgármestert a szerződés aláírására:
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124., képviseli: Toldi
Balázs polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt M-Med Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5650 Mezőberény, Zrínyi
sugárút 11. képviselő, személyes közreműködő: dr. Magyar Hajnalka háziorvos 5650 Mezőberény, Zrínyi sugárút
11.) továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és az M-Med Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2016.
november 7. napján felnőtt háziorvosi tevékenységre feladat-ellátási szerződést kötött határozott időtartamra, öt
évre. A határozott időtartam lejárta előtt Felek kinyilvánították, hogy 2022. január 1. napjától változatlan formában
feladat-ellátási szerződés keretében kívánják biztosítani a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetését, a
működtetés feltételeit jelen szerződésben az alábbiakban rögzítik:
1. Az ellátandó feladat
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1.1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 4. pontjának alapján
Megbízó feladatát képezi az egészségügyi alapellátás biztosítása. Megbízott ellátja az egészségügyi alapellátási
körzetekről szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet alapján kialakított, Megbízó feladatát képező 7. számú
felnőtt háziorvosi körzet (az 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében részletezett
utcajegyzékkel) területi ellátási kötelezettséggel történő működtetését.
1.2. Megbízónak jogában áll az ellátási terület határait — a körülmények megváltozása esetén — módosítani, ill. új
ellátási területeket kijelölni. Megbízott tudomásul veszi, hogy az ilyen irányú Megbízói döntés nem minősül
szerződésszegésnek.
Amennyiben a Megbízó a Megbízott hozzájárulása nélkül módosítja a körzetet, úgy a Megbízó a 2000. évi II.
törvény 2/B. § (5) bekezdése szerint köteles kártalanítást fizetni, melynek összege legfeljebb a háziorvosi szolgáltató
által a finanszírozása keretében kapott éves összeg.
1.3. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II, 25.) EüM. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet által meghatározott személyes és
folyamatos betegellátást biztosítsa az 1.1. pontban megjelölt felnőtt háziorvosi körzet lakosai részére.
1.4. Megbízott a megbízást elfogadja. Kijelenti és a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadott nyilatkozattal
vagy okirat-másolattal igazolja, hogy a háziorvosi feladatok ellátásához szükséges és előírt működési engedéllyel,
saját személyében szakmai képesítési feltételekkel, érvényes orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel, valamint
érvényes alkalmassági vizsgálati eredménnyel, kamarai tagsággal rendelkezik.
Nincs szükség nyilatkozat, vagy okirat átadásra, amennyiben azokat a Megbízott a Megbízó részére átadta és
azokban változás nem következett be.
1.5. Megbízott a praxis működtetéséhez szükséges személyi feltételeket a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben
meghatározottak szerint biztosítja.
1.6. Megbízott tudomásul veszi, hogy a körzetben lakók ellátását nem utasíthatja vissza, kivéve, az 1997. évi CLIV.
évi törvény 131 §-a alapján különösen indokolt esetben és a mindenkori erre vonatkozó jogszabályokban
meghatározott feltételek esetén.
1.7. Megbízott jelen megállapodás és a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltak, valamint külön jogszabály
alapján személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségügyi állapot megőrzésére, a betegségek
megelőzésére és gyógyítása céljából. Továbbá köteles ellátni a rendelési időben hozzá forduló, ellátási területén
kívül lakó személyeket, ha ellátatlanságuk miatt egészséget károsító, gyógyulásukat lassító állapotromlás
következhet be.
1.8. Az 1.6. és 1.7. pontokban megfogalmazott vitás betegellátási esetekben a Békés Megyei Kormányhivatal
területileg illetékes Népegészségügyi Főosztálya jogosult dönteni.
2. Megbízó - a területi feladat-ellátási kötelezettség vállalása ellenében – hozzájárulását adja ahhoz, hogy Megbízott
az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel közvetlen finanszírozási szerződést kössön és a NEAK által
folyósított teljes összeget Megbízott közvetlenül kapja meg a finanszírozási szerződés hatályba lépésétől e
szerződés szerinti kötelezettség teljesítéséig, illetve annak megszűnéséig.
3. Megbízó a jelenleg használt Gyomaendrőd, Fő u. 3. sz. alatti rendelőt 2017. január 1. napjával az átadásátvételkor készített leltár alapján térítésmentes használatba adta mindaddig, míg Megbízott területi ellátási
kötelezettséget teljesít.
4.1. Megbízott kijelenti, hogy a feladat-ellátás biztosításához szükséges, a jogszabályokban meghatározott gépek,
berendezések, felszerelések (összességében: tárgyi eszközök), folyamatos cseréjét, pótlását, a jogszabályi
követelményeknek megfelelő kiegészítését saját költsége terhére elvégzi, ezért a Megbízótól ellenszolgáltatást nem
kér.
A Megbízott kijelenti, hogy a Megbízó tulajdonában álló, de már a tevékenység ellátásához nem szükséges tárgyi
eszközöket a tulajdonos képviseletében eljáró Városi Egészségügyi Intézmény részére átadja. Megbízott az
eszközök átadását évente a Számviteli Törvényben meghatározott leltár időpontját követően köteles átadni.
A Megbízó tulajdonában álló, a Megbízottnak használatra átadott műszerek selejtezését 2 évente végzi a vállalkozó
orvos egyetértésével.
Megbízott gondoskodik mind a tulajdonában álló kiselejtezett műszerek, mind a Megbízott tulajdonában álló és
általa kiselejtezett eszközök pótlásáról.
A tárgyi eszközök karbantartása és felújítása a Megbízott kötelezettsége.
4.2. Megbízó tudomásul veszi, hogy a 4.1. pontban meghatározott módon beszerzett eszközök a Megbízott
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tulajdonába kerülnek, őrzésükért, pótlásukért, az értékcsökkenés elszámolásáért a Megbízott felelős. Megbízó
kijelenti továbbá, hogy a tulajdonában álló, a tevékenység ellátásához még szükséges, a Megbízott által jelenleg is
használt tárgyi eszközöket, a Megbízott térítésmentesen jogosult használni.
4.3. A Megbízó tulajdonában maradó épület felújításáról a Megbízó gondoskodik. A víz, a villany, és a fűtési
rendszer hibája, az épület szerkezeti hibáinak javítása, külső tatarozása a Megbízót terheli. Ilyen igény esetén a
Megbízott köteles ezt olyan időpontban jelezni, hogy az azzal kapcsolatos költségeket a Megbízó költségvetésébe
be tudja építeni.
4.4. A praxis működésével kapcsolatos mindennemű kiadás a Megbízottat terheli, kivéve, ha a felek a jelen
szerződésben eltérően állapodnak meg.
4.5. A telefondíj és az internet megfizetését a Megbízott vállalja a szolgáltatói számlamásolat ellenében. A
szolgáltatás díját a Városi Egészségügyi Intézmény továbbszámlázása alapján köteles a Megbízott megfizetni. A
szolgáltatás előfizetője a Városi Egészségügyi Intézmény, a Megbízott tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás
megszüntetésére nem jogosult.
4.6.A rendelőre eső rezsiköltség (víz, áram, gáz, hulladékszállítás) megfizetéséről Szolgáltató részére történő
megfizetéséről Megbízó gondoskodik, viszont Megbízott - Megbízó továbbszámlázása alapján - az alábbi mértékben
köteles Megbízó részére a költségeket megtéríteni:
- víz esetében a havi számlák összegének 20 %-ában,
- gáz esetében a havi számlák összegének 12,19 %-ában,
- áram esetében a havi számlák összegének 23,81 %-ában,
- a hulladékszállítás esetében a szolgáltató által kibocsájtott számlák összegének 14,29 %-ában.
A rendelő, a hozzátartozó váró és egyéb helyiségek takarításáról a Megbízott gondoskodik és viseli az ezzel
kapcsolatos költségeket.
5. Megbízott köteles a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM.
rendelet előírásai szerint, valamint az Önkormányzat által elvárt alábbi időpontban a jogszabályban meghatározott
háziorvosi feladatok ellátása érdekében az ellátási területen tartózkodni az alábbiak szerint:
Hétfőtől-péntekig 8,00-16,00 óra közötti időszakban (rendelkezésre állási idő) munkára készen, munkára alkalmas
állapotban rendelkezésre állni, a napi rendelési időn kívül esetleg felmerülő háziorvosi feladatok ellátására.
A rendelkezésre állási időn belül, hétfő, kedd, szerda, péntek 8.30-12.30 óra között, valamint csütörtök 11,30-15,30
között (rendelési idő) a Megbízott a részére használatra átadott rendelőben látja el a háziorvosi feladatokat.
A Megbízott köteles a helyben szokásos módon és a rendelőben közzé tenni, elérhetőségét, a rendelkezésre állási
idő, és rendelési idő kezdő és befejező időpontját.
5.1. Megbízott tudomásul veszi, hogy a rendelési időt csak a Megbízó egyetértésével módosíthatja. A rendelési idő
módosításáról szóló szerződés aláírását követően Megbízott haladéktalanul köteles a tevékenység folytatásához
szükséges működési engedély ezirányú módosítása, valamint a NEAK-kal kötött szerződés módosítása iránti
eljárást lefolytatni.
5.2. A Megbízó köteles írásban értesíteni a Megbízottat, ha az ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási
szerződés megszűnik, és ezt követően a feladat-ellátásról saját szervezésben gondoskodik. A felek ezt, az írásban
megküldött értesítést úgy tekintik, hogy ezzel megnyílik a Megbízott rendelkezésre állási kötelessége. A Megbízó
köteles a Megbízottat az ügyeleti feladat-ellátásban való részvételre írásban 60 nappal megelőzően előzetesen
értesíteni.
5.3. Megbízott köteles mind saját maga, mind a körzeti nővér helyettesítéséről a képesítési előírásoknak megfelelő
orvossal, nővérrel saját költségére gondoskodni. A helyettesítés vonatkozásában Megbízott köteles a mindenkor
hatályos jogszabályban leírtak szerint eljárni.
A helyettesítő orvos neve:
Dr. Magyar László

Dr. Petrikó Attila Gábor
Dr. Schober Ottó

5.4. Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben bármilyen okból elmarad a rendelés (szabadság, betegség,
továbbképzés, el nem hárítható akadályoztatás, stb.) ennek tényét köteles jelezni a Megbízó felé. A jelzésnek
tartalmaznia kell a távollét okát és időtartamát. Ilyen esetekben Megbízottnak gondoskodnia kell a körzethez tartozó
lakosság megfelelő tájékoztatásáról A tájékoztatást köteles az orvosi rendelő ajtaján elhelyezni, továbbá köteles azt
a helyben szokásos módon közzé tenni.
Amennyiben Megbízott saját maga helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és erről a tényről a Megbízót
nem értesíti, ebből a körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért korlátozás nélkül felel, kivéve ha
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bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok miatt nem tudott eleget tenni kötelezettségének.
5.5. Megbízott a feladatkörére előírt nyilvántartásokat, adatszolgáltatási kötelezettségeit, az adatvédelmi
jogszabályokra figyelemmel a külön jogszabályok szerint teljesíti, felkérésre a Megbízó részére adatokat szolgáltat,
amennyiben az adatszolgáltatás az orvosi és üzleti titoktartást nem sérti.
5.6. Megbízott köteles az egészségügyi szolgáltatás általános feltételeinek biztosításával kapcsolatban a feladatellátási szerződésben nem szabályozottak tekintetében az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Kormányrendeletben foglaltak
alapján eljárni.
5.7. Megbízott a 2000. évi II. törvény 2/A. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben a működtetési jogot el kívánja
idegeníteni, elidegenítési szándékáról – a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is megjelölve -, írásban tájékoztatja
a Megbízót.
6. Ezen szerződés határozatlan időtartamra szól, és 2022. január 1. napjával lép hatályba.
7. Jelen szerződés megszüntethető:
-közös megegyezéssel,
-Megbízó részéről írásban közölt felmondással - felmondási idő a törvény erejénél fogva 6 hónap -, amennyiben a
felmondás közlését megelőzően, az annak alapjául szolgáló körülmény kiküszöbölésére a Megbízott részére írásban
biztosított 30 napos határidő eredménytelenül letelik:
- területi ellátási kötelezettség megszegése esetén,
- ha a Megbízott személyében – működtetési jog átruházásából, folytatásából, egyéb okból bekövetkező – változás,
az adott körzet lakossági ellátását hátrányosan befolyásolja,
- ha a Megbízott nem rendelkezik:
- érvényes működési engedéllyel,
- a felnőtt háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges érvényes alkalmassági minősítéssel,
érvényes működtetési jogra vonatkozó engedéllyel,
- amennyiben a Megbízott a jelen szerződés 4.6, illetve 4.7 pontjában meghatározott fizetési kötelezettségének nem
tesz eleget.
-Megbízott részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással:
- ha a háziorvosi szolgáltató működtetése bármely okból lehetetlenné válik,
- ha a Megbízó jelen megállapodásba ütköző súlyos magatartást tanúsít, ilyen magatartásnak minősül, ha a
szerződés rendelkezéseit írásbeli felszólítás ellenére ismételten megszegi, valamint a szerződésellenes magatartást
írásbeli felszólítás ellenére tovább folytatja.
7.1. A szerződés megszűnése esetén Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a számítógépen nyilvántartott
beteg-törzsadatokat az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló háziorvosnak térítésmentesen átadja.
A Megbízott tulajdonát képező álló eszközök, tárgyi eszközök, műszerek térítés ellenében – megállapodás szerinti
értéken – történő átvételéről a szerződés megszűnése esetén a Megbízott vagy örököse igénye alapján a Megbízó
gondoskodik, a Megbízó esetenkénti döntésének megfelelően.
8. Záró rendelkezések
8.1. Jelen megállapodás közös megegyezéssel módosítható. Szerződő felek bármelyike írásban kezdeményezheti a
szerződés módosítását, szerződés tárgyát érintő finanszírozási feltételek, támogatási formák, szakmai jogszabályok
lényeges megváltozása, valamint egyéb bármelyik fél által lényegesnek ítélt körülmény megváltozása esetén.
8.2. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés rendelkezéseit közösen értelmezik, az esetleges eltéréseket
elsősorban egyeztetéssel kívánják feloldani. Orvosetikai és orvos- szakmai kérdésekben a Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve valamint a Magyar Orvosi Kamara véleményét kikérik.
8.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás
útján, egyezség keretében fogják rendezni, amennyiben ez nem lehetséges, úgy a hatáskörtől függően a Szarvasi
Városi Bíróság, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
8.4. Szerződő felek megállapodnak abban, ha jelen megállapodás valamely rendelkezése bármely okból
érvénytelenné válik, az önmagában a megállapodás egészének érvénytelenségét nem vonja maga után.
8.5. Amennyiben jelen megállapodás bármely rendelkezése érvénytelenné válik, a szerződő felek az érvénytelen
rendelkezést oly módon módosítják, hogy az a külön jogszabályoknak és a felek akaratának érvényesen
megfeleljen.
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8.6. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok,
valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott
helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 6 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2021. november
………………………………………..……………………
M-MED
M-MED
Gyomaendrőd
Egészségügyi
Egészségügyi
Város
Szolgáltató Kft. Szolgáltató Kft. Önkormányzata
Dr. Magyar
Dr. Magyar
Toldi Balázs
László
Hajnalka
polgármester
ügyvezető
közreműködő
háziorvos
Záradék
A Megbízó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg tájékoztatja a Megbízottat, hogy a település egészségügyi
feladatok ellátásával az általa alapított Városi Egészségügyi Intézményt bízta meg.
Gyomaendrőd, 2021. november
……………………
…………………..
……………………
M-MED Egészségügyi Szolgáltató Kft. M-MED Egészségügyi Szolgáltató Kft. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Dr. Magyar László
Dr. Magyar Hajnalka
Toldi Balázs
ügyvezető
közreműködő háziorvos
polgármester
………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Rácz Oszkár
igazgatóhelyettes
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. november 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2022. évi ellenőrzési terve
Keresztesi Krisztina Dóra, Szűcsné Horváth Margit belső ellenőr
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!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 61. §-a szerint az államháztartási kontrollok célja az
államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és
eredményes gazdálkodás biztosítása. Az államháztartás belső kontrollrendszere a költségvetési szervek belső
kontrollrendszere keretében valósul meg, beleértve a belső ellenőrzést is.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119-120. §-aiban rögzíti a helyi
önkormányzatok belső kontrollrendszerét. A 120. § a pénzügyi bizottság feladatait írja elő, míg a 119. § (3)-(4)
bekezdése szabályozza a belső kontrollrendszer működtetését. Ezen belül kerül előírásra, hogy a jegyző köteles
belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű,
gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.
A jegyző köteles gondoskodni továbbá – a belső kontrollrendszeren belül – a belső ellenőrzés működtetéséről az
államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési
standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzatnak a belső ellenőrzés keretében kell gondoskodni a felügyelt
költségvetési szervek ellenőrzéséről is. A 119. § (5) bekezdése szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves
ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31.-ig hagyja jóvá. Az éves ellenőrzési terv
elkészítésére vonatkozó szabályokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
szóló 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet 15. fejezete tartalmazza.
A belső ellenőrzés jogszabályban meghatározott célja, hogy elősegítse a közpénzekkel történő hatékony,
eredményes és szabályszerű gazdálkodást. Az önkormányzatnak, mint gazdálkodó szervnek kötelessége (és
egyben érdeke is) ellenőrzési rendszerét kialakítani, működését megszervezni és megállapításait folyamatosan
hasznosítani.
A 2022. évi belső ellenőrzési terv javaslata az előző évekhez hasonló szerkezetben készült. A belső ellenőr és a
belső ellenőrzés vezetőjének egyeztetése alapján a 2021. évi ellenőrzésekből a vírushelyzet miatt átcsoportosításra
került a közfoglalkoztatás szabályszerűségének az ellenőrzése, mely 2022. áprilisában kerül majd vizsgálat alá.
Kockázati kiértékelés az önkormányzatnál, a költségvetésében jóváhagyott szervezetek részére kiutalt támogatások
engedélyezett, cél szerinti elszámolásának ellenőrzése indokolt az iktatott ügyiratok alapján. A vizsgálat során
ellenőrizni kell a 2022-es évben az új beszerzési szabályzat szabályozottságát és betartásának rendjét, a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft-nél és a Gyomaszolg Ipari Kft -nél a gazdálkodás eredményességét, illetve a
Gyepmesteri telep és az állati hulladék kezelésével kapcsolatos megállapításokat, melyek utóellenőrzésként
szerepelnek a belső ellenőrzési tervben.
Az ellenőrzés során kiemelt ellenőrzési területnek tekintjük 2022. évben az integritási kockázatok mérséklése
érdekében elkészített eljárásrendek, szabályzatok ellenőrzését és ezek betartásának vizsgálatát. Továbbá szintén
fontos ellenőrizni azt, hogy a védő eszközök, mint a védőszemüveg, munkaruha, formaruha, védőruha
szabályzatnak megfelelően vannak-e megvásárolva, lejelentve, illetve nyilvántartásba véve.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2022. évi belső ellenőrzési tervre tett javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslatok
elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja mindkét döntési javaslat
elfogadását.
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Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslatok
elfogadását.

1. döntési javaslat
"2021. évi belső ellenőrzési terv módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 2021. évi ellenőrzési tervből a 2022.
évi belső ellenőrzési tervbe átcsoportosításra kerül a közfoglalkoztatás szabályszerűségének ellenőrzése.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármestert, hogy a 2021. évi belső
ellenőrzési feladatok elvégzésére irányuló megbízási szerződést az elvégzendő feladatok tekintetében módosítsa.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 119. § valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 31.§-a alapján az alábbi 2022. évi ellenőrzési tervet fogalmazza meg:
Az elvégzendő ellenőrzési feladatok meghatározása:
Késztette: Szűcsné Horváth Margit
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működésével kapcsolatos ellenőrzések
Ellenőrzési feladat
Ellenőrizendő Azonosított kockázati Ellenőrzés célja
Várható Ellenőrzési Ellenőrzés
időszak
tényezők
időtartama kapacitás módszere, típusa
meghat.
A költségvetésből cél 2021.01.01 - Nem a pályázatban
Az önkormányzat
február
4 revizori Szabályszerűségi
jelleggel nyújtott
2021.12.31. megjelölt célra
közpénzekkel
nap
és pénzügyi
támogatások
fordították a
történő
ellenőrzés
rendeltetés szerinti
támogatást, nem
gazdálkodásának
(célellenőrzés)
felhasználásának
történt meg az
szabályszerűségi
ellenőrzése
elszámolás
vizsgálata.
Gyomaendrőd Város
Az ellenőrzés alá
Önkormányzatánál,
vont folyamatok
Gyomaendrődi Közös
szabályszerűségét,
Önkormányzati
törvényességét
Hivatalnál és
biztosították-e.
Intézményeinél
Az integritási
2021.01.01- A szabályzás a
Szabályzatok és
március 8 revizori Szabályszerűségi
kockázatok
2021.12.31. gyakorlatban félő,
eljárásrendek
nap
célvizsgálat
mérséklése
hogy nem kerül
felülvizsgálata a
érdekében elkészített
betartásra.
monitoring
eljárásrendek és
betartása, a
szabályzatok
panaszkezelés, a
ellenőrzése
kockázatcsökkentés,
Gyomaendrőd Város
illetve a csalás
Önkormányzatánál,
megelőzése
Gyomaendrődi Közös
érdekében.
Önkormányzati
Hivatalnál és
Intézményeinél
10

Zöldpark
2021.12.01 Gyomaendrőd
2022.06.30.
Nonprofit Kft-nél és a
Gyomaszolg Ipari Kft
-nél a gazdálkodás
eredményességének
utóellenőrzése
Zöldpark
2021.12.01 Gyomaendrőd
2022.06.30.
Nonprofit Kft.
feladatellátásán belül
a Gyepmesteri telep
és az állati hulladék
kezelésével
kapcsolatos
megállapítások
utóellenőrzése
Gyomaendrőd Város 2021.01.01Önkormányzata és 2021.12.31.
Intézményei
esetében a védő
eszközök, mint a
védőszemüveg,
munkaruha,
formaruha, védőruha
szabályzatnak
megfelelően vannake megvásárolva,
lejelentve, illetve
nyilvántartásba véve
Közfoglalkoztatás
2020.10.01keretében a
2021.12.31.
növénytermesztés
gazdasági évre
történő ellenőrzése
szabályszerűségének
ellenőrzése,
gazdaságosság,
nyilvántartások,
megtermelt termékek
felhasználása.
Eszköznyilvántartás,
továbbá a
közfoglalkoztatási
iroda működésének
vizsgálata.

A Belső Ellenőrzési
Jelentésben
foglaltaknak
megfelelően a
megállapítások, hibák
kijavítása nem valósult
meg.
A Belső Ellenőrzési
Jelentésben
foglaltaknak
megfelelően a
megállapítások, hibák
kijavítása nem valósut
meg.

Annak
július
megállapítása, hogy
a megállapított
hiányosságokra,
hibákra tett
intézkedések
megvalósultak-e
Annak
július
megállapítása, hogy
a megállapított
hiányosságokra,
hibákra tett
intézkedések
megvalósultak-e

3 revizori
nap

utóellenőrzés

3 revizori
nap

utóellenőrzés

Nem a szabályzatnak
megfelelően kerülnek
megvásárlásra az
egyéni védő eszközök
vagy nincs
szabályozva, illetve a
nyilvántartásuk
hiányos.

Átfogó ellenőrzése május
az egyéni védő
eszköz
szabályozottságára
vonatkozóan.

7 revizori
nap

Szabályszerűségi-,
Pénzügyi-,
Rendszerellenőrzés
(átfogó ellenőrzés)

6 revizori
nap

Rendszer és
teljesítmény
ellenőrzés

4 revizori
nap

utóellenőrzés

Pályázati előírások be Megtermelt és
április
nem tartása, tárgyi
előállított
eszközök
(szántóföldi,
nyilvántartásának
fóliaházi, és
hiányossága,
gyümölcsös)
jogszabályok be nem termékek készletre
tartása, gazdaságtalan vétele,
működtetés. Irodai
felhasználása
kapacitáskihasználtság értékesítése,
önköltség számítása
nyilvántartások
vezetése, mezei
leltár ellenőrzése,
gazdaságos,
hatékony működés
ellenőrzése,
jogszabályi
megfelelés.
A beszerzési
2021.11.01- Az új beszerzési
Annak
november
szabályzat és a
2022.10.31. szabályzat
megállapítása, hogy
beszerzési eljárások
jogszabálynak
a megállapított
szabályszerűségének
megfelelően készült-e hiányosságokra,
utóvizsgálata
el, illetve megfelelőn hibákra tett
Gyomaendrőd Város
betartásra kerül-e.
intézkedések
Önkormányzatánál,
megvalósultak-e
Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati
Hivatalnál és
Intézményeinél
Tanácsadói
tevékenység és
soron kívüli
ellenőrzések
Határidők, felelősök:
11

2 revizori
nap

Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. november 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2022. évi költségvetési koncepciót megalapozó béremelések összegének
meghatározása
Pap-Szabó Katalin jegyző, Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület 2021. évi munkaterve szerint a novemberi ülésre kellene beterjeszteni a közszolgálati
tisztviselők 2022. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet első fordulóját. A korábbi években a
testület a bérfeszültség elkerülése érdekében - 2008. év óta változatlan 38.650,- forintos - illetményalapot
megemelve 2018. és 2019. évben bruttó 50.000.- Ft 2020. évben bruttó 54.000,-, 2021. évben 56.160,- Ft
összegben állapította meg. Az utolsó két módosítás a minimálbér és a garantáltbér változását követte.
Az előzetes híradásokból tudható, hogy a garantáltbér és a minimálbér összege 18,5%-os emelést követően 2022.
január 01. napján bruttó 200.000,- és bruttó 260.000,- forint összegben kerül megállapításra. Ezen
bérmegállapodáson túl kormányzati döntés született az ápolók, a bölcsődei dolgozók, szociális szféra dolgozóinak,
és a kulturális ágazatban dolgozók bérének emeléséről. Az előterjesztés készítésekor még folynak az egyeztetések
a köznevelésben dolgozók bérének emeléséről. A béremeléssel párhuzamosan munkáltatót terhelő
járulékcsökkentéssel is tervezni kell körülbelül 2.5%-os mértékben.
Összegezve kimondható, hogy szinte valamennyi önkormányzati intézményben foglalkoztatott esetében 20%
bérnövekedés várható 2022. január 01. napjától. Kormányzati döntés azonban nem született az önkormányzati
hivataloknál foglalkoztatott köztisztviselők bérével kapcsolatban.
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény biztosítja, hogy a helyi
erőforrások falhasználásával a képviselő-testület helyi rendeletben a 2022. évben - az önkormányzat saját forrásai
terhére - a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál, közterület-felügyeleténél, illetve a
közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben
állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja
meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó
nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként
alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.
A köztisztviselői illetményalap 2008. évtől változatlanul 38.650,- forint.
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott 49 köztisztviselőből 27 fő garantáltbér összegének
megfelelő illetményt kap.
Ahhoz, hogy a 2022. évi költségvetést megalapozó költségvetési koncepciót el lehessen készíteni, már a tervezés
fázisában tudni kell, hogy az intézményeknél és a hivatal dolgozóinál milyen bér és járulék összegek fognak
jelentkezni. Ehhez nélkülözhetetlen az illetmény rendeletben meghatározott illetmény alap tervezett összegének
ismerete.
Ahhoz, hogy a garantált béremelés 18.5 %-os mértéke ne okozzon bérfeszültséget a Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselői béreiben, javasolt a 2021. évi illetmény alap összegének emelése. A korábbi években az
illetményalap emelésénél a képviselő-testület figyelembe vette a minimálbér emelésének mértékét. Ezen eljárásrend
alapján az illetmény alap összegét 2022. évre vonatkozóan 66.550,- forint összegben kellene tervezni.
Az állam a 2022. évi költségvetési törvényben az önkormányzati hivatal működéséhez 5.495.500 Ft/fő támogatást
biztosít, az előző év 5.475.000 Ft/fő támogatásával szemben. Ez a módosítás Gyomaendrőd vonatkozásában a
hivatal működésénél kevesebb, mint 150 ezer Ft többlet támogatást jelent.
Jelen előterjesztésben arra kér a Hivatal felhatalmazást a képviselő-testülettől, hogy a 2022. évi költségvetési
koncepciót 66.550,- forintos illetményalap figyelembevételével, az intézményi dolgozók bérét a garantált béremelés
összegével és az előzetesen jelzett 20%-os emelés összegével készíthesse el. A költségvetés sarokszámainak
ismeretébe a 2021. december soros képviselő-testületi ülésen kerüljön beterjesztésre az illetmény alapról szóló
rendelet I. fordulóban és amennyiben az indokolt történjen meg a rendelet módosítása 2022. január hónapban.
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Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
döntési javaslat elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
döntési javaslat elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
döntési javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
"2022. évi költségvetési koncepciót megalapozó béremelések összegének meghatározása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal jegyzőjét, hogy a 2022. évi költségvetési koncepciót a minimálbér és garantáltbér emelt összegén túl, az
intézményi béreknél átlagos 20%-os emelt összeggel, a köztisztviselői illetményalap esetén 18,5%-ban emelt
összeggel készítse el.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. november 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2022. évi programterv
Omiliákné Csikós Anikó
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!
A Képviselő-testület a 30/2020. (I. 30.) KT számú határozatával Lehóczkiné Timár Irén alpolgármestert bízta meg a
rendezvények szervezésének felügyeletével.
A 2022. évi rendezvényekkel kapcsolatban több egyeztetés történt a kulturális intézmények vezetőivel, ahol
meghatározásra kerültek a 2022. évi rendezvények (nemzeti ünnepek, nemzeti emléknapok, idegenforgalmi,
gasztronómiai és szórakoztató rendezvények, valamint egyéb, önkormányzat által koordinált rendezvények)
időpontjai, helyszínei, szervezésért felelős intézmények.
A Nemzeti ünnepek, emléknapok megszervezésére 800 e Ft kerülne elkülönítésre a 2022. évi költségvetésben.
2022. KNER emlékév
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Kner Nyomda alapításának 140. és Gyomaendrőd 40. évfordulója – Gyoma
és Endrőd egyesülésének - kapcsán 2022. évet Kner emlékévnek nyilvánítaná. Az egész évet átfogó
programsorozat bemutatná a Knerek nyomdaipari, könyvkiadói és kultúra közvetítő tevékenységét és jelentőségét
nemcsak a térségben, hanem az európai kultúrában is. A programsorozat eseményei bemutatják Gyomaendrőd
városiasodását, kulturális és építészeti örökségét, a városból indult kiváló személyiségek munkásságát, a város civil
életétét, természeti értékeit, adottságait.
Célok: A programsorozat felhívja a figyelmet a Knerek és Gyoma kapcsolatára. Tájékoztatja a városba érkezőket,
hogy az európai hírű könyvműhely Gyomaendrődön működött. A város polgárainak ismereteket nyújt a Kner család
könyvművészetéről, Gyomán és a térségben végzett kultúrateremtő munkásságáról. Az emlékév hozzájárulhat
ahhoz, hogy a helyi lakosoknak tudomása legyen a Kner család városszépítő, a város hírnevét öregbítő és európai
jelentőségű könyvművészeti tevékenységéről és szomorú tragédiájáról. A gyomaendrődi lakosok büszkék legyenek
arra, hogy a városukban alakult meg a Kner Nyomda, és a nagyszerű elődök ma is példaként álljanak a város lakói
előtt.
Kommunikáció: Óriás plakátok (molinók) adnák hírül az átutazóknak, hogy 2022-ben ünnepli a Kner Nyomda
megalakulásának 140. és a Gyomaendrőd 40. évfordulóját.
Az emlékév programjainak propagálása különböző kommunikációs felületeken (plakátok, újságcikkek, internetes
felületek, TV szpotok)
Iskolai műveltségi vetélkedők szervezése a Knerekről és Gyomaendrőd városáról.
Hordozható kiállítás elkészítése a Knerekről és kulturális örökségükről vagy szabadtéri kiállítás a város főterén,
esetleg a fürdő udvarán.
Promóciós tárgyak készítése: Kneres könyvjelzők, pólók, sapkák, könyv alakú kerámia italtartók, hűtő mágnesek, 40
éves Gyomaendrőd italdobozok, pálinkák készíttetése, poharak gyártása
“Kner kávéház” irodalmi és művelődéstörténeti programsorozat
- Februárban kerülne megrendezésre a Határ Győző Városi Könyvtárban a Kner könyvbemutató – hagyományos
könyvbemutató: Parti Nagy Lajos, Dr. Erdész Ádám, Mautner Zsófia, Magvető kiadó részvételével. Hogyan lett a
kéziratból könyv. Kner Piroska vacsorája – A könyvbemutatót követően a Körös Étteremben Kner Piroska menü
vacsora, Mautner Zsófia és Tímár Attila és Tímár Albin közreműködésével, - fizetős.
- A Kner menü, illetve sütemények a szakácskönyvből- ajánló készítés a Tímárok közreműködésével a helyi
vendéglátóknak + szalvéta, pohár stb.,
- Dr. Erdész Ádám előadása a Kner Piroska szakácskönyv kapcsán végzett kutatásairól, kiállítás a kézirattal
előkerült egyéb dokumentumokból, közzététel a Gyomaendrődi Digitális Archívumban.
- Séta a Knerekkel: vezetett séta felnőtteknek, a Knerhez köthető helyek végig látogatása, temetői séta is.
Áprilisban, illetve a nyári időszakban lehetne hirdetni vezetett sétákat, vagy/és kistérkép készítés a Kner
nevezetességekkel egyéni sétához, Papp Zsigmond emlékház, Kner Nyomdaipari Múzeum látogatása,
- Séta a Knerekkel – interaktív játék kidolgozása gyerekeknek.
- A Tudás kútja – a kút felújítása érdekében kapcsolattartás Kungl György tervezővel.
Felmerült könyv alakú pad, könyv alakú szökőkút illetve óriáskönyv installáció készíttetése is, valamint kültéri roll
kiállítás, szabadtéri kiállítás.
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- Kner Imre könyvművészete
- 20. század eleji kortárs magyar irodalom gyöngyszemei a Kner kiadványok tükrében
- Könyvkötészet, papírmerítés gyakorlati bemutató, Kner Nyomdaipari Múzeum együttműködésével
- Kner Izidor aforizmái felolvasó est,
- Gyoma építészeti öröksége (polgárházak, középületek, szakrális emlékek)
- Gyomaendrőd díszpolgárainak bemutatása,
- Értékek a Gyomaendrődi Helyi Értéktárban,
- Kner konferencia
- Képzőművészeti kiállítás: Nagyváradi képzőművészet a századfordulón (1920-as évek)
- Kner emléktúra a Körösön (Az endrődi hídtól a gyomai hídig tartó vízi túra: kajak, kenu, sárkányhajó)
- Kner kupa labdarugó, kézilabda mérkőzés
- Zsidó ételek - gasztronómiai bemutató valamelyik étteremben
- Klezmer Band koncert (tradícionális jiddis zene)
A Kner emlékév és Gyomaendrőd évfordulója kapcsán a várható költségek fedezetére 3 M Ft elkülönítése
szükséges a 2022. évi költségvetésben. Az emlékév kapcsán a Gyomai Kner Nyomda Zrt-vel is keressük az
együttműködési lehetőséget. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet álláspontjának kialakítására Kner emlékév
kapcsán, valamint a szükséges fedezet biztosítását.
XXIII. Nemzetközi Sajt- és túrófesztivál
A XXIII. Nemzetközi Sajt- és túrófesztivál tervezett időpontja 2022. április 29.-május 1. A program valamint a
költségterv az előterjesztés mellékletében található. A 2021. évi költségek figyelembevételével az önkormányzat 12
M Ft-ot biztosítana a rendezvény megszervezéséhez 2,5 M Ft saját bevétellel számolva.
Kállai Napok
A 2022. augusztus 19-21. között megrendezendő Kállai napok programja már egy korábbi előterjesztésben szerepelt
a Képviselő-testület előtt. A rendezvény részben pályázati forrásból részben saját erőből valósulna meg. A tervek
szerint a Kállai Napokkal egyidőben a Szent István napi ünnepség, illetve a XXIV. Nemzetközi Halfőzőverseny
kerülne megrendezésre. Ezen rendezvényekre mindösszesen 8,5 M Ft szükséges, melyből 2 M Ft pályázati
forrásként kerülne biztosításra.
A 2022. évi programterv összeállítása során az volt a kérés az intézmények vezetői felé, hogy a turisztikai
szezonban minden héten legyen rendezvény. A 4. döntési javaslatban található táblázat ezt tartalmazza. A
programok száma és az erre fordított összegek a 2022. évi költségvetési koncepció elfogadásával válnak
véglegessé. 2021. évben a szakmai programok megvalósítására a Kállai Ferenc Művelődési Központ eredeti
költségvetésében 2,6 M Ft került betervezésre, a Szent Antal Népház és Művelődési Háznál 900 e Ft, a Határ
Győző Városi Könyvtárnál 2,2 M Ft. Az intézményvezetői számítás alapján a tervezet 2022. évi rendezvények a
Kállai Ferenc Művelődés Központnál 6,3 M Ft, a Határ Győző Városi Könyvtárnál 6 M Ft, a Szent Antal Népház és
Művelődési Háznál 640 e Ft költséget jelentenének.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, döntéseinek meghozatalára.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslatok elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a 1. döntési javaslat elfogadását.
A Bizottság javasolja a 2. döntési javaslat elfogadását azzal, hogy a XXIII.
Nemzetközi Sajt- és túrófesztivál megrendezéséhez 16 M Ft biztosítását
javasolja.
A Bizottság javasolja a 3. döntési javaslat elfogadását.
A Bizottság a 4. döntési javaslat elfogadását javasolja azzal, hogy a Kállai
Ferenc Művelődési Központ és Határ Győző Városi Könyvtár részére 4-4
M Ft kerüljön biztosításra a 2022. évi programjaik megvalósítására.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a 1. döntési javaslat elfogadását.
A Bizottság javasolja a 2. döntési javaslat elfogadását azzal, hogy a XXIII.
Nemzetközi Sajt- és túrófesztivál megrendezéséhez 16 M Ft biztosítását
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javasolja.
A Bizottság javasolja a 3. döntési javaslat elfogadását.
A Bizottság javasolja az 4. döntési javaslat elfogadását.
1. döntési javaslat
"2022 Kner emlékévvé nyilvánítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Kner Nyomda
alapításának 140. évfordulója és Gyomaendrőd 40. évfordulója – Gyoma és Endrőd községek egyesülésének alkalmából 2022. évet Kner emlékévnek nyilvánítja. A Kner évhez kapcsolódó programsorozat megrendezéséhez 3
M Ft-ot biztosít Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési koncepciójában.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a Kner emlékévvel kapcsolatos programok
előkészítésével.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"XXIII. Nemzetközi Sajt- és túrófesztivál program és költségterve"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 2022. április 29. május 1 között megrendezendő
XXIII. Nemzetközi Sajt- és túrófesztivál tervezett programjaival, megrendezéséhez 12 M Ft-ot biztosít Gyomaendrőd
Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési koncepciójában.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Kállai Napok, Szent István napi forgatag XXIV Nemzetközi Halfőző Verseny megvalósítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 2022. augusztus 19-21. között tervezett Kállai
Napok, valamint a Szent István napi forgatag és a XXIV. Nemzetközi Halfőző Verseny megvalósításával, melynek
megrendezéséhez 6.5 M Ft-ot biztost Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési koncepciójában
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"2022. évi programterv"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 2022. évi rendezvénytervet, valamint a Szent
Antal Népház és Művelődési Ház, Kállai Ferenc Művelődési Központ és Határ Győző Városi Könyvtár 2022. évi
tervezett programjait az alábbi táblázat szerint. A rendezvényekhez szükséges végleges költségeket a 2022. évi
költségvetési koncepció fogja tartalmazni.
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I. Nemzeti ünnepek, emléknapok
Megnevezés
időpont
A kommunizmus
áldozatainak
emléknapja
Az 1848-as
forradalom és
szabadságharc
ünnepe, ünnepi
képviselő-testületi
ülés
Az endrődi
csendőrsortűz
áldozatainak
emléknapja.
Holokauszt
emléknap
(04. 16.)
A Magyar Hősök
Emlékünnepe –
május utolsó
vasárnapja
Nemzeti
Összetartozás
Napja
Szent István Nap
Az aradi vértanúk
napja (10. 06.)

helyszín

intézmény
/személy
KFMK

Szent István napi
forgatag,

Költségvetési
vonzata
60

2022. 02. 25.
(péntek)

Gyomai temető

2022. 03. 15.
(kedd)

Hősök tere

2022. 03. 20.
(vasárnap)

Szent Imre Katolikus Szent Antal
Templom
Népház és
Művelődési Ház

10

2022. 04. 14.
(csütörtök)

Kner tér

60

2022. 05. 29.
(vasárnap)

Szent Imre Katolikus Szent Antal
Templom,
Népház és
Hősök tere
Művelődési Ház

2022. 06. 04
(szombat)

Országzászló

KFMK

60

2022. 08. 20.
(szombat)
2022. 10. 09.
(vasárnap)

Erzsébet liget

KFMK

150

KFMK,
Közös
Önkormányzati
Hivatal

Szent Imre Katolikus Szent Antal
Templom
Népház és
Művelődési Ház
KFMK

2022. 08.
Több helyszín
19-21. (péntekvasárnap)
2022. 08.
Erzsébet liget
19-21.
(péntekvasárnap)

150

KFMK

A szabadság napja 2022. 10. 23.
- az 1956-os
(vasárnap)
forradalom és
szabadságharc
II. Idegenforgalmi, gasztronómiai és szórakoztató nagyrendezvények
Megnevezés
időpont
helyszín
intézmény
/személy
XXIII. Nemzetközi 2022. 04. 29 – Szabadság tér
KFMK
Sajt- és
05. 01.
Túrófesztivál
(péntekvasárnap)
Bogrács Napja
2022. 06. 05. Öregszőlő
Rózsahegyi Iskola
(vasárnap)
Diákjaiért
Alapítvány
Cibere városi
2022. 07.
KFMK
gyereknap
Volkswagen
2022. 08. 5-7. Liget Fürdő
Kardos Ferenc
Bogártalálkozó
(péntekvasárnap)

Kállai Napok

Megj.

KFMK
KFMK

XXIV. Nemzetközi
Halfőzőverseny
(szombat)

18

05. 29-én
vasárnap

10.09-én
vasárnap

150

10
150

Megj.

Költségvetési
vonzata
……………..

CLLD
400
A fürdő
beruházás miatt
a program
helyszíne
változhat, illetve
elmaradhat.
2000 pályázati 2500
forrás
napközben
1500
halfőző verseny,
programok,
este koncert
2000

Disznótoros és
2022. 11. 19.
Böllérpálinka
(szombat)
verseny
Adventi ünnepség

Varga Lajos
Sportcsarnok
Szabadság tér

civil alap
KFMK

Városi Mikulás

2022. 12. 03. KFMK
KFMK
szombat
III. Kulturális és egyéb, valamin turisztikai időszakra eső programok
Megnevezés
időpont
helyszín
intézmény
/személy
Vízkereszti
2022. 01. 08. Népház
Szent Antal
pásztorjáték
(szombat)
Népház és
Művelődési Ház
Magyar Kultúra
2022. 01. 22. KFMK
KFMK
Napja
(szombat)
Kner Piroska
2022. 02.
HGYVK
HGYVK
szakácskönyv
bemutató
Farsangi
2022. 02. 12. Népház
Szent Antal
népszokások
(szombat)
Népház és
Művelődési Ház
Helló! Itt a
2022. 02. 18- KFMK
KFMK
Kultúrház!
19. (péntekszombat)
Aranyfonál
2022. 03. 1-3. HGYVK
HGYVK
mesemondó
(keddverseny
csütörtök)
Nőnapi köszöntő
2022. 03. 08. KFMK
KFMK
(kedd)
Internet Fiesta
2022. 03.
HGYVK
HGYVK
24-31.
(csütörtöktőlcsütörtökig)
egy gyermek
és felnőtt
kulturális
program
Költészetnapi
2022. 04.
HGYVK
HGYVK
szavalóverseny
11-12.
(hétfő-kedd)
Kulturális program 2022. 04.
HGYVK
HGYVK
Néprajzi
2022. 04. 20. Népház
Szent Antal
konferencia: Zsidó (szerda)
Népház és
hagyományok
Művelődési Ház
Szent-György-napi 2022. 04. 23. Népház
Szent Antal
hagyományok (szombat)
Népház és
játszóház
Művelődési Ház
Színházi előadás 2022. 05. 12. KFMK
KFMK
(stand up comedy) (csütörtök)
Tavaszi Tárlat
2022. 05. 20. Népház
Szent Antal
(péntek)
Népház és
Művelődési Ház
Szent Antal nap
2022. 06. 13. Sütőház
Szent Antal
(hétfő)
Népház és
Művelődési Ház
Kulturális program 2022. 05.
HGYVK
HGYVK
felnőtt és gyerek
Víziszínpadi
2022.
Víziszínpad
KFMK
bemutatók
júniusban
2 alkalommal
Kulturális program 2022. 06.
HGYVK
HGYVK
19

az idei évtől
400
függ, hogy 1,
vagy 4
alkalommal lesz
400
Megj.

Költségvetési
vonzata

HACS-TOP
1600
Pályázati forrás

HACS-TOP
200
Pályázati forrás
HACS-TOP
100
Pályázati forrás

50
40

gyerekeknek
(szünidei)
Harang nagybuli

2022. 06.
24-25.
(péntekszombat)
Hello Summer party 2022. 06. 25.
(szombat)
Nyár esti
2022. 06. 30.
találkozások
(csütörtök)
Kulturális program 2022. 07.
gyerekeknek
(szünidei)
Hello Summer party 2022. 07.
08-09.
(péntekszombat)
Víziszínpadi
2022. júliusban
bemutatók
2 alkalommal
Nyár esti
2022. 07. 14.
találkozások
(csütörtök)
Körös Kerti Piknik, 2022. 07. 23.
családi program,
(szombat)
este pódium
előadás
Hello Summer party 2022. 07.
22-23.
(péntekszombat)
Nyár esti
2022. 07. 28.
találkozások
(csütörtök)
Bárka Nap
2022. 07. 30.
(szombat)

Harang/Szabadstrand Tanács Zoltán

péntek-szombat

Liget Fürdő

Liget Fürdő

szombat este

Körös Látogató
Központ
HGYVK

KFMK

Liget Fürdő

Liget Fürdő

Víziszínpad

KFMK

Körös Látogató
Központ
Körös Látogató
Központ

KFMK

Liget Fürdő

Liget Fürdő

Körös Látogató
Központ
Bárka

KFMK

Hello Summer party 2022. 08.
05-06.
(péntek este és
szombat)
Nyár esti
2022. 08. 11.
találkozások
(csütörtök)
Hello Summer party 2022.08.
19-20.
(péntek este és
szombat
napközben)
Körös Kerti Piknik 2022. 08. 27.
családi program,
(szombat)
este pódium
előadás

Liget Fürdő

Nyárvégi Estike V
Cibere és
szilvalekvár főző
nap
Kulturális program
Főzzünk együtt,
fürödjünk együtt!
Holló László
Művésztábor
kiállítása
Népmese Napja

HGYVK
péntek este és
szombat
napközben

KFMK

Szent Antal
Népház és
Művelődési Ház
Liget Fürdő

péntek este és
szombat
napközben

200
Volkswagen
találkozó
időpontja

Körös Látogató
Központ
Liget Fürdő

KFMK

Körös Látogató
Központ

KFMK

2022. 08. 30.
(kedd)
2022. 09. 03.
(szombat)

HGYVK

HGYVK

Népház

150

2022. 09.
2022. 09. 10.
(szombat)
2022. 09. 16.
(szombat)

HGYVK
Liget Fürdő

Szent Antal
Népház és
Művelődési Ház
HGYVK
Liget Fürdő

50

2022. 10.

HGYVK

Szent Antal
Népház és
Művelődési Ház
HGYVK

Népház

Liget Fürdő
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Szent István
nap, Kállai Nap
időpontja

03-04.
(hétfő-kedd
Országos Könyvtári 2022. 10.
Napok: felnőtt és
03-09.
gyermekprogramok (hétfő70 éves a könyvtár vasárnap)
100 éve született 2022. 11.
Tímár Máté
Adventi Hangoló IV. 2022. 11. 29.
(kedd)
Karácsonyi
2022. 12. 10.
játszóház
(szombat)

HGYVK

HGYVK

HGYVK

HGYVK

HGYVK

HGYVK

Népház

Szent Antal
Népház és
Művelődési Ház

100

intézmény
Megj.
/személy
Színfolt Mazsorett
Táncegyesület
választás és
Sajt- és
Túrófeszt.
Rózsahegyi
Kálmán Általános
Iskola
Körösmenti
Táncegyüttes

Költségvetési
vonzata

IV. Egyéb, jelentős létszámot érintő programok
Megnevezés
időpont
helyszín
Új évi koncert
ODE tábor
Rózsahegyi Nap

2022. 01. 08
KFMK
(szombat)
2022. 04.
tavaszi szünet
2022. 05. 13.
(péntek)

Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola

Jubileumi Gála
2022. május
KFMK
55 éves Körösmenti 20-21. (péntekszombat)
Kis Bálint Napok
2022. 06.
Kis Bálint Általános
Iskola
Általános iskolai
2022. 06. 18.
ballagások
(szombat)
Európai Diáksport 2022. 09. 30.
Napja
(péntek)
Márton Nap
2022. 11. 11. Gy-Cs-H Kist. Óvoda,
(péntek)
Kis Bálint Ált. Isk.,
Német Nemz. Önk.,
KFMK,

Jubileumi Gála 50
éves Rumba

2022.
november

KFMK

Kis Bálint
Általános Iskola

Gy-Cs-H
Kistérségi Óvoda,
Kis Bálint
Általános Iskola,
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat,
KFMK,
Rumba
Táncegyüttes

Sajt- és Túrófesztivál
Szent István napi forgatag és Halfőző
Kállai Napok
Kner emlékév
40 éves a város (?)
Összesen:

……….
4000
2500 (+2000 pályázati forrás)
3000

Szent Antal Népház és Művelődési Ház
KFMK
HGYVK

640
…………………….
……………………

32500

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Programtervezet
XXIII. Nemzetközi Sajt‐ és Túrófesztivál
2022.04.29‐05.01. Gyomaendrőd, Szabadság tér
Szakmai védnök: Dr. Nagy István, agrárminiszter
2022. 04.29. (péntek)
14,00
Tematikus sajtverseny – lebonyolítása a Bethlen Gábor középiskolában
16,00
Manó Magic – Óvodások bemutatója
18,00
„Gyomaendrőd Szeretlek!”
Gyomaendrődi művészeti csoportok bemutatója
20,00
Fáklyás felvonulás
Vízi színpadon Tűzzsonglőr előadás
Kajakosok lámpionos bemutatója
21,00
Children of Distans – 90 ’ élőkoncert (B. 2.300 e Ft)
2022. 04. 30. (szombat)
9,00
Nyitnak a vásárosok
10,00
XXIII. NEMZETKÖZI SAJT‐ ÉS TÚRÓFESZTIVÁL MEGNYITÓJA
Köszöntőt mond: Toldi Balázs Gyomaendrőd polgármester
A rendezvényt megnyitja: Dr. Nagy István, agrárminiszter
11,00
Kner Piroska nyomában
Látvány bemutató Mautner Zsófi gasztrobloggerrel
13,00
Workshop a sajtosoknak (Helyszín: Kállai Ferenc Művelődési Központ
Kerekasztal beszélgetés:
Mautner Zsófia gasztroblogger
Reményik Kálmán sajtkészítő, Vászolyi Sajtmanufaktúra
Urbán Tibor sajtkészítő, Tolbán Sajtmanufaktúra
Kiss Ferenc sajtkészítő, Kiss Házi Sajt Manufaktúra
13,00
Thomassy Party Band
15,00
Testvérvárosok bemutatója
17,00
Gólyalábasok felvonulása, gyermekprogram
18,00
Kelemen Kabátban 80’ élőkoncert (Bruttó 1600 e Ft)
21,00
ROAD 90’ élő koncertje (2,100 e, Ft)
2022. 05. 1. (vasárnap)
9,00 –13,00 Sajtos‐túrós ételek készítésének látványbemutatója (túrógombóc főzlés)
9,00‐12,00
Gyomaendrődi majális (Kolbászvásár)
10,00‐12,00
Retro Rádió élő adása a fesztiválról
10,00
Népi játszótér
12,00
Nótaszó
14,00
Sajtverseny eredményhirdetése
15,00
‐ gyermekműsor
16,30
Cervinus Színház musicalműsora
18,00 ‐19,00 Vastag Tamás 60’ élőkoncert (600 e Ft)

Kísérő programok:
‐
‐
‐

Sajtvásár, Kirakodóvásár, Ligetben ‐„Vár a kölyöksziget” (Ugrálóvár, kézműves foglalk.)
Lovasok és hintósok felvonulása
szombat DOTTÓ városnéző kisbusz

Költségvetés tervezet
S.sz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.

Megnevezés
áram lekötés és fogyasztás
őrzés, védelem
Eü. Biztosítás
Hulladékkezelés
mobil WC
színpadtechnika
reklám, promóció
artisjus
sátor+ tech. eszközök
fáklya
ásványvíz
catering
promóciós anyagok
Verseny Díjazás,
Fotózás
eszközök, tisztítószerek vásárlása,
Takarítás
Technikai kg‐k összesen
Műsorok:
Tűzzsonglőr
Children of Distans
Kelemen Kabátban
Road
Vastag Tamás
Látványfőzés
Thomassy Party Band
Gólyalábasok
Népi játszótér
Nótaműsor
Gyermekműsor
Musical show
Kézműves foglalkozás
Dottó kisvonat bérlés
Összesen:
Sajt szakmai programok
Verseny bírák díjazása
Work shop előadók

Sajtos‐túrós ételek készítésének
látványbemutatója
szakértői díj
Összesen

Rendezvény kg. Összesen

Tervezet kg. (eFt)
850
680
270
60
400
2500
200
160
100
40
35
300
100
140
150
150
300
6435

180
2300
1600
2100
600
300
250
250
200
160
140
180
60
250
8570

300
200
300
320
1120

16.125

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. november 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi támogatására
beérkezett pályázatok elbírálása
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 263/2021. (IX. 30) Gye. Kt. határozatával döntött arról,
hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához. A pályázat
rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje 2021. november 5. volt.
Az ösztöndíjpályázat „A” típusára a már felsőoktatásban résztvevő, hallgatói jogviszonnyal rendelkezők
pályázhattak.
Határidőre 8 db „A” típusú pályázatot nyújtottak be elektronikus úton és papír alapon. A benyújtott pályázatok
feldolgozását követően megállapítható, hogy a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek 7 pályázat felel meg. Egy
pályázó esetében magasabb az egy főre jutó jövedelem a meghatározott mértéknél, így az elutasításra kerül.
Az ösztöndíjpályázat „B” típusára a 2021/2022-es tanévben érettségiző, vagy már érettségizett, de felsőoktatási
intézménybe felvételt még nem nyert tanulók pályázhattak. Amennyiben felvételt nyernek felsőoktatási intézménybe
és megfelelnek a pályázati kiírásnak, akkor folyósítható számukra a pályázati támogatás. Határidőre 3 db „B” típusú
pályázat érkezett
3 fő „A” típusú pályázó esetében, csak a pályázat rögzítését tette meg az elektronikus felületen az önkormányzathoz
nem került benyújtásra a pályázat. Esetükben a pályázat érvénytelenségéről szükséges döntést hozni.
A beérkezett pályázatok az előzetesen kialakított és elfogadott szempontrendszer szerint kerültek pontozásra. Az
alábbi táblázatban láthatóak az egyes pályázatokhoz (egyedi azonosító) tartozó elért pontok.
„A” típusú pályázatok:
SszAzonosító
tanult szak
pont
várható befejezés
1BURSA-2022-A-0847
gyógytestnevelő tanár
13 pont
2025. 01.30.
2BURSA-2022-A-4494
gyógypedagógiai
11 pont
2024. 07. 15
3BURSA-2022-A-6231
turizmus – vendéglátás
13 pont
2024. 06. 30
4BURSA-2022-A-6270
gazdálkodási és menedzsment
11 pont
2025. 01. 31
5BURSA-2022-A-8541
mezőgazdasági mérnök
9 pont
2025. 01. 31
6BURSA-2022-A-12742
kereskedelem és marketing
9 pont
2024. 02. 28
7BURSA-2022-A-14739
hittanár
13 pont
2024. 06. 30
„B” típusú pályázatok
SszAzonosító
1BURSA-2022-B-0468
2BURSA-2022-B-0567
3BURSA-2022-B-0704

pont
19 pont
13 pont
13 pont

A benyújtott pályázatok a Közigazgatási Osztályon megtekinthetők.
A települési önkormányzat a beérkező pályázatokról szóló döntését 2021. december 6-ig az EPER Bursa
rendszerben rögzíti, majd 2021. december 7-ig a döntési listákat megküldi az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
részére, valamint az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon köteles nyilvánosságra
hozni a támogatások összesített adatait.
Az Általános Szerződési Feltételek szerint az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni a „B”
típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát, és amennyiben a vizsgálat során kiderül, hogy az ösztöndíjas szociális
rászorultsága már nem áll fenn, az önkormányzat megszüntető határozattal visszavonhatja a megítélt támogatást.
A 2021. évi pályázati eljárás során 1 db B típusú ösztöndíjas részére került megállapításra az ösztöndíj. A
felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a szociális rászorultság továbbra is fennáll, így tovább folyósítható az
ösztöndíj támogatás.
A megállapított ösztöndíjak a 2022. évi költségvetést az alábbi összeggel terhelnék:
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Az „A” típusú pályázatra jelentkezők támogatási összege:
- 2022. január 31. napjáig kifizetendő (2021/2022-es tanév 2. félévére) 7 fő x 5 hó x 10.000,-Ft = 350.000,-Ft
- 2022. augusztus 31. napjáig kifizetendő (2022/2023-es tanév 1. félévére) 7 fő x 5 hó x 10.000,-Ft = 350.000,-Ft
Összesen:700.000,-Ft
A „B” típusú pályázatra jelentkező támogatási összege:
- 2022. január 31. napjáig kifizetendő (2021/2022-es tanév 2. félévére 1 fő esetében a 2021. évi eljárásból) 1 fő x 5
hó x 10.000,-Ft = 50.000,-Ft
- 2022. augusztus 31. napjáig kifizetendő (2022/2023-es tanév 1. félévére 4 fő esetében: 1 fő a 2021. évi eljárásból,
3 fő a 2022. évi eljárásból) 4 fő x 5 hó x 10.000,-Ft = 200.000,-Ft
Összesen: 250.000,-Ft
MINDÖSSZESEN: 950.000,-Ft
Amennyiben valamely pályázó jogosultsága a támogatási időszak alatt megszűnik az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő a pályázóra vonatkozó ösztöndíjrészt a tanulmányi félév lezárását követően visszautalja az
Önkormányzat részére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslatok
elfogadását.

1. döntési javaslat
"Bursa Hungarica Ösztöndíj 2022. évi fordulójában támogatott "A" típusú pályázatok"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójában
az „A” típusú pályázatok közül az alábbi pályázókat részesíti támogatásban 10.000,- Ft/fő/hó összegben a
2021/2022-es tanév 2. félévére és a 2022/2023-es tanév 1. félévére vonatkozóan:
Ssz
Azonosító
1
BURSA-2022-A-0847
2
BURSA-2022-A-4494
3
BURSA-2022-A-6231
4
BURSA-2022-A-6270
5
BURSA-2022-A-8541
6
BURSA-2022-A-12742
7
BURSA-2022-A-14739
A támogatási összeg félévente egy összegben kerül átutalásra az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa
Hungarica számlájára.
Az „A” típusú pályázatra jelentkezők támogatási összege:
- 2022. január 31. napjáig kifizetendő (2021/2022-es tanév 2. félévére) 7 fő x 5 hó x 10.000,-Ft = 350.000,-Ft
- 2022. augusztus 31. napjáig kifizetendő (2022/2023-es tanév 1. félévére) 7 fő x 5 hó x 10.000,-Ft = 350.000,-Ft
Összesen:700.000,-Ft
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Bursa Hungarica Ösztöndíj 2022. évi fordulójában támogatott "B" típusú pályázatok"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójában
az alábbi „B” típusú pályázókat részesíti támogatásban 10.000,- Ft/fő/hó összegben a 2022/2023-es tanév 1. és 2.
félévére a 2023/2024 1. és 2., valamint a 2024/2025 1. és 2. félévére vonatkozóan:
Ssz
Azonosító
1
BURSA-2022-B-0468
2
BURSA-2022-B-0567
3
BURSA-2022-B-0704
A támogatási összeg félévente egy összegben kerül átutalásra az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa
Hungarica számlájára.
A „B” típusú pályázatra jelentkező támogatási összege:
- 2022. január 31. napjáig kifizetendő (2021/2022-es tanév 2. félévére 1 fő esetében a 2021. évi eljárásból) 1 fő x 5
hó x 10.000,-Ft = 50.000,-Ft
- 2022. augusztus 31. napjáig kifizetendő (2022/2023-es tanév 1. félévére 4 fő esetében: 1 fő a 2021. évi eljárásból,
3 fő a 2022. évi eljárásból) 4 fő x 5 hó x 10.000,-Ft = 200.000,-Ft
Összesen: 250.000,-Ft
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Bursa Hungarica Öösztöndíj 2022. évi fordulójában pályázat elutasítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2022.
évi fordulójában az alábbi pályázatot elutasítja, mivel az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a pályázati
kiírásban meghatározott jövedelemhatárt – 85.500,-Ft.
BURSA-2022-A-3527
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"Bursa Hungarica Öösztöndíj 2022. évi fordulójában pályázatok érvénytelenné nyilvánítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2022.
évi fordulójában az alábbi pályázatokat érvénytelennek nyilvánítja, mert a pályázatok az elektronikus regisztrációt
követően nem kerültek határidőben benyújtásra papíralapon (mellékletekkel együtt) az önkormányzathoz:
Ssz
Azonosító
1
BURSA-2022-A-0476
2
BURSA-2022-A-3563
3
BURSA-2022-A-11281
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

24

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. november 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Mobilbusz Kft. 2021. évi beszámolója, kérelme
Pardi László osztályvezető
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-Testület!
A „Gyomaendrőd Város közigazgatási területén végzendő helyi közúti személyszállítás közszolgáltatási szerződés
keretében történő ellátása” tárgyában 2017-ben kiírt pályázati eljárásban a Mobilbusz Közlekedési Kft. tette a
legkedvezőbb ajánlatot, így a közszolgáltatási szerződés 2017. július 31-án aláírásra került és azóta a szolgálató a
2017. decemberében új járatokkal kiegészített szerződésnek megfelelően végzi a tevékenységét.
A közszolgáltatási szerződése szerint a szolgáltató évente a tevékenységéről beszámol a Képviselő-testületnek,
mely beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. A szerződés rögzíti azt is, hogy tárgyév október végéig
áremelési javaslatot terjeszthet be.
2021. októberében a szolgáltató a szerződés módosítására vonatkozó kérelmet nyújtott be, melynek témája a
jelenlegi finanszírozás módosításának az igénye.
A kérelmük a jelenleg érvényben lévő menetdíjak és az önkormányzati támogatás mértékére egyaránt vonatkozik és
3 gazdasági befolyásoló tényezőt mutat be és a csatolt mellékletben megtalálható.
1. Az üzemanyagárak jelentős emelkedése.
A közszolgáltatási szerződés legutóbbi módosításakor érvényes diesel üzemanyag ár 365 Ft/literről (2020.10.30.)
514 Ft/liter (2021.10.27.) egységárra emelkedett.
A 514,-Ft/l üzemanyag árral kalkulált 2022-es évben a helyi közlekedési szolgáltatásban 3.031 liter/hó átlagos
üzemanyag felhasználás mellett nettó 172.800,-Ft/hó többlet terhet ró a társaságra.
2. Munkabér emelkedés.
A 2021. évi 167.400,-Ft-os minimálbér és 219.000 Ft-os garantált bérminimum volt alkalmazható. Ez a bejelentett
emelés miatt 2022- re eléri a 200.000,-Ft-os minimálbére és 260.000 Ft-os garantált bérminimumra emelkedik. Ezek
a változások havi szinten nettó 270.000 Ft kiadás növekedést eredményeznek a szolgáltatónál.
3.
Az inflációból adódó járulékos költségek emelkedése.
A szolgáltató a 2022-ben havi nettó 95.225 Ft járulékos költség növekménnyel számol, ami a karbantartási díjak, az
általános költségek, a biztosítási díjak, és a bérleti költségek növekedéséből adódik össze.
A fenti három gazdasági tényezőnek köszönhetően a szolgáltatónál havi nettó 538.025 Ft többlet kiadás keletkezik,
melynek fedezetére nincs jelenleg forrása.
A kérelem beérkezését követően Toldi Balázs polgármester egyeztetést folytatott a cégvezetővel a kérelemben
foglalt gazdasági tényezőkről.
A tárgyalás eredményeként a helyi menetrendszerű autóbusz közlekedési szolgáltatás kifinanszírozására az alábbi
módosított javaslatot tesszük:
Az utazási tarifa emelése az alábbi táblázat szerint:

JEGYFAJTA
MEGNEVEZÉSE

2016-2017.
évi árak

Egy utazásra érvényes vonaljegy ára: 200,-Ft
Teljes árú havi bérletjegy ára:
3.150,-Ft
Kedvezményes (tanuló/nyugdíjas) havi 630,-Ft
bérletjegy ára:

Jelenlegi ár 2022. évre tervezett árTervezett nettó bevételi
többlet
170,00 Ft
2.500 Ft
600,00 Ft

270,-Ft
3500,-Ft
830,- Ft

+56.895,-Ft
+9.443,-Ft
+185.537,-Ft
+ 251.875,-Ft

A közszolgáltatási szerződésben szereplő önkormányzati támogatás havi összegét a jelenlegi 1.704.000,-Ft-ról
(249.158,-Ft-os emeléssel) 1.953.158,-Ft-ra emelkedjen. ezekkel az emelésekkel az önkormányzatnak a 2022-es
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költségvetési évben 23.437.895 Ft támogatási kiadással kell számolnia.
A fenti emelésekkel a módosulás jelentősen meghaladja a tervezett infláció mértékét, de a szolgáltató által
bemutatott költségnövekedések mind a szolgáltató önhibáján kívül bekövetkező és bekövetkezett események.
A benyújtott emelési kérelemről egyeztettünk Dr. Varga Imre ügyvéddel, aki tájékoztatott bennünket, hogy a
szerződés ilyen jellegű módosításának nincs jogi akadálya.
A fentiek figyelembe vételével a Képviselő-testület kétféleképen járhat el:
1.
A szolgáltató által előterjesztett költség növekményeket nem ismeri el, ezáltal a közszolgáltatási szerződésben
foglalt menetdíjon és önkormányzati támogatási összegen nem változtat.
Ebben az esetben lehetséges, hogy a szolgáltató a gazdasági körülmények miatt a tevékenységének
megszűntetésére kényszerül, így új pályázati eljárást kell indítanunk és bekövetkezhet a helyi közösségi autóbusz
közlekedési szolgáltatás szünetelése.
2.
A Képviselő-testület szolgáltató által előterjesztett költség növekményeket elismeri, a közszolgáltatási
szerződést módosítja és az önkormányzati támogatást a 2022. évi költségvetésben biztosítja.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

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

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

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

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mobilbusz Közlekedési Kft. (5502 Gyomaendrőd,
Borostyán u. 20/1) által beterjesztett 2020. évre vonatkozó helyijárat üzemeltetéséről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Finanszirozással kapcsolatos döntés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mobilbusz Közlekedési Kft. (5502 Gyomaendrőd,
Borostyán u. 20/1) által beterjesztett önkormányzati támogatás mértékének és a menetdíjak emelésére, továbbá a
menetrend módosítására vonatkozó kérelmét elfogadja az alábbiak szerint:
2022. január 1-től alkalmazandó önkormányzati támogatás összege: 1,953,158 Ft
2022. január 1-től alkalmazandó menetdíjak:
Egy utazásra érvényes vonaljegy ára:270,-Ft
Teljes árú havi bérletjegy ára: 3500,-Ft
Kedvezményes (tanuló/nyugdíjas) havi bérletjegy ára: 830,- Ft
Gyomaendrőd Város önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a
közszolgáltatási szerződés módosítás aláírására és az egyéb jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. november 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2021. háromnegyed
éves gazdálkodásáról
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. elkészítette a 2021. szeptember 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló
beszámolóját.
Az 1-9. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
A társaság 1-9. hónap gazdálkodása -12.205 ezer Ft negatív eredményt mutat.
Az előterjesztés mellékletében részletezett adatok alapján az építőipari tevékenység hiányzó árbevétele
eredményezi a negatív mérleget, mivel sem az anyagjellegű ráfordítás, sem a bérjellegű ráfordítás nem éri el az
75%-ot. Az építőipari árbevétel elmaradása mellett, a beszámoló részletesen taglalja a további eredménycsökkentő
okokat, amelyek a jelentős nagyságú veszteséget eredményezték.
A várható bevételek teljesülése (4.747,- eFt), valamint a könyvszerinti veszteséget okozó (4.100,- eFt) kölcsönt
figyelembe véve is az év végén veszteség várható.
A beszámoló megállapítja, hogy a megelőző évek eredményessége után a veszteség kezelhető. A társaság egész
évben megőrizte fizetőképességét, és ez az év hátra levő részében is biztosított.
A társaság eredmény tartaléka 18.945,- eFt, a pénzeszköz állománya pedig szeptember 30-án 15.602,- eFt.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntését határozati javaslat formájában hozza
meg.
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.

Döntési javaslat
"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.
2021. 1-9. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2021. 11. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
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Beszámoló
a 2021. 1-9 hó gazdálkodásról

1. Általános adatok
Gazdasági társaságunk Gyomaendrőd Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási
szerződésben foglaltak szerint végez közfeladatokat, valamint építőipari munkák kivitelezését
vállalkozási alapon.

Közszolgáltatási feladatok:
- Zöldterület gondozás

4 fő kertész,
4 fő közfoglalkoztatot,

Közös
Önkormányzati
Hivatal
takarítása
- Sportcsarnok
- Temető üzemeltetés
- Állatihulladék és Gyepmesteri telep
üzemeltetése
Feladatként végzett tevékenység:
- Bérlakás kezelés
- Önkormányzati utak kezelése
- Szippantott szennyvíz szállítás
Építőipari kivitelezés
-

3 fő takarító,
2 fő karbantartó, 1 fő közfoglalkoztatot,
4 fő (5ó) sírásó, 1 fő ügyintéző (4 ó),
1 fő +1 fő (4 ó) gondnok
1 fő (4 ó) ügyintéző
építőipari kivitelezői létszám
1 fő gk. vezető
3 fő kőműves, 2 fő lakatos, 1 fő gépkezelő, 1
fő (4ó) autószerelő
1 fő ügyvezető, 1 fő művezető, 1 fő takarító,
1 fő (6 ó) portás,

Központi irányítás
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2. Közszolgáltatási feladatok
2.1. Zöldterület kezelés
A város területén a zöldterület gondozását, a Zöldpark Kft. a közfoglalkoztatással együtt
működve, kialakult területfelosztás szerint végzi. A Zöldpark a gyomai városrész aluljáróig
terjedő területét gondozza:
- parkok sétányok, liget útjainak karbantartása
- kijelölt zöldterületek gondozása (fűnyírás, levéleltakarítás)
- parkok, utak cserjéinek fáinak gondozása
- köztéri szobrok, emléktáblák tisztítása
- szökőkutak karbantartása, üzemelése
- közterületi hulladékgyűjtők ürítése (város egész területén)

2.2. Varga Lajos Sportcsarnok és műfüves pálya üzemeltetése
A két fő karbantartó nem csak felügyeli az épületet a használati időben, ellátják a takarítási,
karbantartási feladatokat, nyilvántartják a bérléseket, terem igényléseket.
A kialakult járvány helyzet miatt a sportcsarnokban is korlátozva volt a sporttevékenység. A
szabadidős sporttevékenységből befolyó terembérletidíj, elmaradt az előző évekétől.
A sportcsarnok dolgozói biztosítják a műfüves pályára bejutást, valamint az öltöző takarítását
és kezelik a pályabérlés nyilvántartást. A műfüves pályán az MLSZ elvárásai szerinti és a
használhatóság szükségességének megfelelően végezzük a karbantartási feladatokat.
Abban az időszakban mikor a zárt helyen történő sportolás még tiltva volt, a csarnok helyet a
műfüvespálya igénybevétele jelentett alternatívát.
2.3. Közös Önkormányzati Hivatal takarítása
A Közös Önkormányzati Hivatal takarításához biztosítjuk a személyi és tárgyi feltételeket.
Napi rendszerességgel ellenőrizzük a munkavégzést, a tisztítószereket és higiéniai anyagokat
biztosítunk, helyszínre történő kiszállítással. Gondoskodunk a dolgozók munka- és védőruha
ellátásáról, ellátjuk a munkáltatói feladatokat. A „covid19” megjelenése után fokozott
fertőtlenítést kértünk a dolgozóktól, ehhez a megfelelő fertőlen szereket biztosítottunk.
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2.4. Köztemető üzemeltetés
Temetők üzemeltetése során feladatunk az, hogy a temetők és létesítményeik tárgyi és
infrastrukturális feltételei rendeltetésre alkalmas és az vonatkozó jogszabályi előírásoknak
megfelelő állapotban legyenek.
Az üzemeltetési feladatban az alábbi munkákat végeztük:
- a temetők zöldterületeinek karbantartása
- a temetőben konténer mellé lerakott, ill. szétszórt hulladékok összegyűjtése
- ravatalozó és szociális helyiség takarítása
- temetőgondnoki feladat végzése (temetőben munkát végzők felügyelete, látogatók
tájékoztatása, általános felügyelet)

2.5. Állati hulladék lerakó és Ebrendészeti telep üzemeltetése
-Az állati hulladék lerakó telepről az ártalmatlanítóval (ATEV) megkötött szállítási
szerződést alapján, a szükség szerinti elszállítás folyamatosan megtörtént.
Az állatihulladék telepen kialakított rendszert, a kerítésbe épített tároló edényt a lakosság
használja, igaz még mindig előfordul a kapu elé ledobot „zsák”.
A telepen belüli tárolás, a szállítókonténerek lefedésével, és ezek cserével történő ürítésével
megoldott. A telep ebben a formában, funkciójához képest kulturáltan működtethető. Ezt az is
bizonyítja, hogy megszűntek a telep működésével kapcsolatos, hosszú éveken át tartó
folyamatos panaszok.
-Az ebrendészeti telep működtetésében, írásos megállapodás alapján, közreműködik a helyi
alapítvány. Az együtt működés kisebb problémákkal működik. Elismerve azt a munkát amit a
kutyák megmentésére, gazdásításával kapcsolatban végeznek. A probléma az, hogy a telepen
kutyamenhely szerű működést szorgalmaznak, de mi a gyepmesteri telepre vonatkozó
előírások szerint, az ide vonatkozó szabályzásnak megfelelően kívánjuk továbbra is a telepet
üzemeltetni.

3. Feladatként végzett tevékenységek
3.1. Bérlakás kezelés
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati
rendelettel a Képviselő-testület az önkormányzati lakások kezelői jogát a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft-nek adta át.
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A rendelethez mellékelt szerződés meghatározta a kft. feladatai között, hogy éves beszámolót
készítsen. A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft beszámolóját a 2021. február 11-én
elkészítette, és a testületfelé elfogadásra benyújtotta. A beszámolóban a 2021. évre tervezet
karbantartási feladatok is meg lettek határozva. Ezeket a feladatokat a szociális lakások
vonatkozásában saját ütemezésben, a költségalapú lakásoknál Önkormányzati megrendelésre
végezzük.

3.2. Önkormányzati utak kezelése
A feladat ellátást megrendelés alapján végezzük. Igyekszünk a minél rövidebb időn belül
megoldani a felmerülő, a közlekedés biztonságát veszélyeztető hibákat (útjelző táblák
kihelyezése- pótlása, fakivágás stb.).
2021. 1-9 hóban végzet karbantartási munkák:
-

Táblák cseréje, pótlása, új tábla kihelyezés 33 db
Táblák igazítás, javítás 10 db
Növényzet visszavágás igazítás (látóháromszög biztosítása) 10 db
Kátyúzás 1 to. aszfalt beépítés

3.3. Folyékonyhulladék szállítás
A tevékenységet, a szakhatósági engedélyünk birtokában a vonatkozó jogszabályok szerint
végezzük.
Évelején felülvizsgáltuk a nem kötött áras díjtételeket. Megállapítottuk a költségekre a
bevétel fedezetet nyújt, ezért a díjakon nem változtattunk.
Jelenleg a gépjármű üzemképtelen, a tartály olyan mértékben deformálódott, hogy
továbbiakban szállításra nem alkalmas. A tartály cserére szerződést kötöttünk a M-U-T
Hungária KFT.-vel, a cserét 2022 január 30.-ra vállalták.
Az átmeneti időszakban partnereinknél a szolgáltatást Kádár József vállalkozó végzi, a
szállítások koordinálását Giricz László kollégánk végzi, a szállítási igényeket is nála kell
jelezne a +36 70 886-1491 telefonszámon.
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4. Építőipari tevékenység
2021. 1-9 hónapban végzet jelentősebb kivitelezési munkák:
-

Gyomai temető, kerítés építés
6 db bérlakás felújítása
Aranka Baba múzeum, épület korszerűsítés
Páyer strand 5db faház, héjazat csere
Hősök útja 39-41. lakás kerítés felújítás
Ifjúsági tábor 2db faház aljzat csere
Városháza garázs alap és beton burkolatépítés
Tulipános óvoda falsüllyedés javítás
Szabadság tér játszótér, alépítményi munkái
Fő út 45. szám alatti szolgálati lakás csőtörés javítás, radiátor csere.

A felsorolt kivitelezések két jelentős feladata (temető kerítés, bérlakás felújítás) 2020-ról
áthúzódó hiánypótlási munkák, ezért ebben az évben bevétel ebből nem keletkezet.
Folyamatban lévő kivitelezési munkák:
-

Városikönyvtár függőeresz csatorna csere, homlokzat javítás
Endrődi temető kerítés építés
„Sóhalyok” hídja burkolat javítás
Gyóni G. 27. szám alatti szociális bérlakás javítás

2021. év 1-9 Pénzügyi teljesítés, az üzleti tervhez viszonyítva
2021 évi
terv
(eFt)

Ssz. A tétel megnevezése
1.

I. Értékesítés nettó árbevétel

2.

II. Aktivált saját teljesítmények

3.

III. Egyéb bevételek
ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli érték
csök.
IV. Anyagjellegű ráfordítás

4.
5.
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2021 1-9
hó tény
(eFt)

1-9 hó
teljesítés

98 000

52 502

0

0

70 400

48 962

0

0

67 300

44 860

53,6 %

69,5 %

66,6 %

Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
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6.

V. Személyi jellegű ráfordítás

7.

95 200

66 546

VI. Értékcsökkenési leírás

1 300

291

8.

VII. Egyéb ráfordítás

2 600

1 973

9.

ebből: értékvesztés

0

0

10.

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

1 600

-12 206

5

0

11.

VIII. Pénzügyi műveletek bevétele

12.

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

1

13.

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK
EREDMÉNYE (VIII.-IX.)

5

1

1 605

-12 205

145

0

1 460

-12 205

14.

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A.+B.)

15.

X. Adófizetési kötelezettség

16.

D. ADÓZOTT EREDMÉNY (C.+X.)

69,9 %

A fenti táblázatból is látszik, hogy az építőipari tevékenység hiányzó árbevétele eredményezi
a negatív mérleget, mivel sem az anyagjellegű ráfordítás sem a bérjellegű ráfordítás nem éri
el az 75%-ot.
Az építőipari árbevétel elmaradása mellett, az alábbi eredménycsökkentő okok is
közrejátszanak a jelentős nagyságú veszteségnek:

-

-

1. A köszlogáltatási szerződésben rögzített támogatási összegek, kiegészítése
szükséges egyes tevékenységeknél:
a sportcsarnok üzemeltetésénél tervezet árbevétel elmaradás miatt, aminek oka az I.
félév-es pandémia, a 1-9 hónapban időarányosan 740 e.Ft-al kevesebb bevétel
realizálódott.
A bevétel elmaradása miatt év végén a tevékenység támogatását nagyságrendileg
ekkora összeggel szükséges kiegészíteni.
az Állati Hulladék lerakó telepnél az előirányzott hulladék ártalmatlanítási költség, az
év folyamán háromszorosra emelkedett szállítási költség miatt, 1-9 hónapban
1.000 e.Ft-al haladta meg az időszakra tervezettet. Év végén itt is kompenzálásra lesz
szükség.
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-

-

az Ebrendészeti telepen az állatvédők intenzív gazdásító tevékenységéből adódóan, az
ehhez kacsolódó „chipesítés” növelte az állatorvosi költséget. Az 1-9 hónapban már
510 e.Ft-al haladta meg a tervezettet. Év végén itt is kompenzálás szükséges.
az eredmény kimutatásban az önkormányzat takarítás -670 e.Ft-al szerepel mivel ezt a
támogatást az Önkormányzat, a teljesítést követő hónapban utalja.
2. 2020-ban a Damjanich u 1-2. szám alatti épület átalakításának költségét az
Önkormányzat finanszírozta, amit Zöldpark Kft. a befolyó bevételből törleszt.
Jelenleg a tranzakció mérleg szerint -4.100 e.Ft veszteséget okoz.
3. A költségalapú bérlakásoknál felmerülő költségeket év végén egy összegben
számlázzuk ki ez jelenleg 1.400 e.Ft 1-9 hó időtartamban.
4. A Körös-Szögi Kft.-nek általunk havonta utalt bérleti díjat, az Önkormányzat 6
havonta kompenzálja, 1-9 hónapban ez 427 e.Ft bérleti díj nem lett részünkre
utalva.

A felsorolt várható bevételek realizálódása 4.747 e.Ft, valamint csak könyvszerinti
veszteséget okozó 4.100 e.Ft kölcsönt figyelembe véve is a év végén veszteség várható.
Viszont a megelőző évek eredményessége után a veszteség kezelhető a Zöldpark Kft. egész
évben megőrizte fizetőképességét, és ez az év hátra levő részében is így lesz.

A beszámoló mellékletei:
-

2021. 1-9 hó mérleg

-

2021. 1-9 hó eredmény-kimutatás

Gyomaendrőd 2021. november 9.

Dinya József sk.
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. november 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2021. háromnegyed éves
gazdálkodásáról
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. elkészítette a 2021. szeptember 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló
beszámolóját.
Az 1-9. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
A társaság 1-9. hónap gazdálkodásának adózott eredménye 2.549 ezer Ft. Az éves tervezett adózott eredmény 102
ezer Ft. Az 1-9. hónapban az éves tervezett bevételek 86%-ka teljesült.
A három negyedéves bevétel a tervezeten felül teljesült, ezzel párhuzamosan a költségek kisebb mértékben nőttek.
A beszámoló megállapítja, hogy évégéig ez a tendencia nem változik így az eredmény is, a három negyedéves 2,5
millió közelében várható.
A társaság eredmény tartaléka 30.493 ezer Ft. A saját tőke 185.872 ezer Ft.
A társaság kötelezettségei összesen 2.271 ezer Ft, a követelés állománya pedig 6323 ezer Ft.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntését határozati javaslat formájában hozza
meg.
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.

Döntési javaslat
"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. 2021. 1-9.
hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2021. 11. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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2021. év 1-9. hónap gazdálkodásról szóló
beszámoló
Vezetői kiegészítés

1. Általános adatok
1.1.Tevékenységek
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. a következő tevékenységeket végzi:
-

ipari park terület értékesítése, üzemeltetés
inkubátorház üzemeltetés
temetkezési szolgáltatás
holtág kezelés
a Kft. tulajdonában lévő ingatlanok és tárgyi eszközök bérbeadása
1.2.Létszám adatok

-

1 fő ügyvezető
1 fő részmunkaidős, 4 órás vízkezelő gépész
(a könyvelési és adminisztrációs, valamint a temetkezési szolgáltatással kapcsolatos
feladatokat a Zöldpark Kft. dolgozói végzik bérmunkában)

2. A tevékenységek bemutatása
2.1. Ipari Park terület értékesítése, üzemeltetése
Az Ipari Parkban út és zöldterület karbantartást folyamatosan végeztünk.
2.2.Inkubátorház üzemeltetés
Üzemeltetői feladatként út és zöldterület karbantartást, valamint a közös helyiségek, és
berendezések karbantartását végeztünk.
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2.3.Inkubátorház bérbeadás tevékenység
Az inkubátorház kihasználtsága 2021. 1-9 hó-ban 90%.-os volt.
A műhely terület teljesen kihasznált, de az iroda épületbe nincs bérlő.
Jelenlegi bérlők:
- Lourdes Honey Kft. 997,92 m2 műhely
Bérleti díj: 299.376,- Ft +Áfa /hó
- DIAMOND-TRIGON Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft., 437,23 m2 műhely
Bérleti díj: 262.338,- Ft +Áfa /hó

2.4. Temetési szolgáltatás
A temetkezések előző teljes évhez viszonyítva:
2020 év/db
124
43
81
93
22
71
217

Megnevezés
Gyomaszolg Kft. szolgáltatás
Koporsós földbe temetés
Hamvasztásos temetés
Vállalkozói szolgáltatás
Koporsós földbe temetés
Hamvasztásos temetés
Összes temetés

2021 1-9. hó /db
86
34
52
88
20
68
174

A temetkezési szolgáltatást 6 fő-vel, a Zöldpark dolgozói látják el a munkaidöjük egy részében,
a feladat ellátásához szükség mértékben:
-

halott szállítás ügyintézése
halott szállítás
temetkezés adminisztrációs tevékenysége
kegyeleti tárgyak értékesítése
kegyeleti szolgáltatás: sírásás, hantolás, temetésen való közreműködés

A temetkezési vállalkozás árbevételének megtartása érdekében megfelelő marketing
tevékenységet folytat. Valamint munkatársaink az ügyintézés és a szertartás folyamán
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törekednek a hozzátartozók elvárásainak minden szentpontból megfelelni.
2.5. Holtág kezelés
A feladatellátás 1 fő 4 órás vízkezelő gépész végzi.
A kezelő feladatai:
-

A holtágak gépészetének, kapcsolódó műtárgyainak és vízszintjeinek ellenőrzése.
A szivattyútelepek és környezetük rendben tartása.
A szivattyútelepek, szivornyák szükség szerinti üzemeltetése.
Vagyonvédelmi ellenőrzések végrehajtása.

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatósággal és a Körös-vidéki Horgász Egyesületek Szövetségével
(továbbiakban KHESZ-szel) folyamatosan egyeztetjük a holtágak gépészeti üzemelését. Az
üzemelések szükség szerint és az időjárás alakulásának megfelelően történnek. Az
üzemeltetések gépüzem naplóba vannak dokumentálva.
A szivattyútelepek és szivornyák üzemelését az időjárás függvényében, és a lehetőségek szerint
folyamatosan végrehajtottuk.
2021. 1-9. hóban az alábbi szivattyútelepek és szivornyák üzemeltek ökológiai vízcsere és
belvízszivattyúzás végrehajtására:
Hantoskerti szivornya
186 üzemóra
Fűzfászugi szivornya
241 üzemóra
Németzugi szivornya
53 üzemóra
Hantoskerti szivattyútelep 310 üzemóra
Révzugi szivattyútelep
118 üzemóra
A szivornyák üzemelését a saját tulajdonú, mobil légtelenítő szivattyú segítségével hajtjuk
végre. A holtágak vízszintjénél a nyári, max. vízszintről a téli vízszintre történő beállítás
történik, vízkivétel mellett, a vízfrissítés érdekében. A Hármas-Körös vízminőségétől függően,
és a szükséges mértékben vízpótlást is végzünk.

Megnevezés
Önkormány által nyújtott támogatás összege 2021 1-9. hó
bér és járulék
üzemanyag, és alkatrész
igény bevet szolgáltatások
közvetett költségek (bevétel arányban)
2021. 1-9. hó holtág üzememeltetés pénzügyi egyenlege
3

eFt
1 495
981
60
88
274
92
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-

A KÖVIZIG és a KHESZ-el napi kapcsolatban állunk. A víz és halgazdálkodással
kapcsolatos tennivalóka folyamatosan egyeztetünk.
2.6. A Kft. tulajdonában lévő ingatlanok és tárgyi eszközök bérbeadása

Az Ipartelep u. 2. alatt működő vállalkozások az önkormányzat által jóváhagyott bérleti
díjakat fizetnek az általuk használt épületek és gépjárművek után.

3. 2021. 1-9. teljesítés az,
2021. évi üzleti terv-hez viszonyítva
Sorszám
1.

I. Értékesítés nettó árbevétel

2.

II. Aktivált saját teljesítmények

3.

III. Egyéb bevételek

4.

ebből: visszaírt értékvesztés,
terven felüli értékcsökkenés

5.

IV. Anyagjellegű ráfordítás

6.

V. Személyi jellegű ráfordítás

7.

VI. Értékcsökkenési leírás

138.
9.

2021. évi terv
(eFt)

A tétel megnevezése

VII. Egyéb ráfordítás
ebből: értékvesztés
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2021. 1-9
hó tény
(eFt)

2021. 1-9 hó
teljesítés

27 500

23 708

86 %

0

0

0

5 500

1 495

27 %

-

-

-

21 000

18 449

88 %

2 800

1 922

68 %

7 400

1 823

25 %

1 600

199

12 %

-

-

-
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10.

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

200

3 876

-

0

0

-

90

9

-

11.

VIII. Pénzügyi műveletek bevétele

12.

IX. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

13.

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK
EREDMÉNYE (VIII.-IX.)

-90

-9

-

14.

C. ADÓZÁS ELŐTTI
EREDMÉNY (A.+B.)

110

2 801

-

15.

X. Adófizetési kötelezettség

8

252

-

16.

D. ADÓZOTT EREDMÉNY
(C.+X.)

102

2 549

-

- A három negyedéves bevétel tervezeten felül teljesült, ezzel párhuzamosan a költségeink
kisseb mértékben nőttek így az időszakban a Gyomaszolg Kft. eredménye pozitív. Várhatóan
az évégéig ez a tendencia nem változik így az év végi eredmény is, a háromnegyedéves 2,5
millió közelében várható.

A beszámoló mellékletei:
-

2021. 1-9 hó mérleg
2021. 1-9 hó eredmény-kimutatás

Gyomaendrőd, 2021. november 9.
Dinya József sk.
Gyomaszolg Ipari Park Kft.
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. november 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2021. háromegyedéves
gazdálkodásról
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrődi Földkezelő Kft. elkészítette a gazdálkodási beszámolóját 2021. szeptember 30. fordulónappal.
A Kft. adózás előtti eredménye -3.195.000,- Ft. A negatív eredményt az elmúlt évekhez hasonlóan az okozza, hogy
a földalapú támogatásból származó bevétel (6,3 millió Ft) a hatóság részéről nem lett teljesítve szeptember 30.
napjáig.
A társaság az előző évekhez hasonlóan igyekszik a pályázati lehetőségeket maximálisan kihasználni. Így az
alacsony aranykorona értékű, és rossz vízgazdálkodású területeket is bevonja a pályázati rendszerbe. Ilyen
lehetőség az „Ökológiai gazdálkodásra áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” elnevezésű pályázat, melynek
megfelelően a Kft. el kezdte a területek kimérését.
A társaság gazdálkodására a stabilitás a jellemző az alacsony kockázat vállalás és a pályázati lehetőségek minél
jobb kihasználására való törekvéssel.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntését határozati javaslat formájában hozza
meg.
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.

Döntési javaslat
"Javaslat a beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata javasolja a Taggyűlésének a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2021. szeptember
30. fordulónappal készített gazdálkodási beszámolójának az elfogadását
Határidők, felelősök:
Határidő: 2021. 11. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. november 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2021. háromnegyed
éves gazdálkodásáról
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. elkészítette a 2021. szeptember 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról
szóló beszámolóját.
Az 1-9. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
A beszámoló az alábbi fontosabb megállapításokat rögzíti.
A társaság 2021. évi első félévi és a III. negyedévi gazdálkodására a legnagyobb hatást idén is a koronavírus miatti
bezárás és annak hatása gyakorolta.
A járványügyi helyzet a turizmusban jelentős károkat okozott, melynek hatása nemcsak az I. félévben volt érezhető,
de több gazdasági prognózis alapján az év hátralévő részében is érezhető lesz.
A bevételek esetében megállapítható, hogy a nyári időszakban annak ellenére nőtt a strand árbevétele, hogy a
csoportok és a nyugdíjasok jelentős része kisebb létszámban látogatta a fürdőt (ez országos tendencia). Az idősebb
korosztály elmaradása elsősorban a gyógyászati oldalon okozott jelentős árbevétel kiesést.
A társaság gazdálkodásának 1–9. hónap adózott eredménye 9.030 ezer Ft.
Az önkormányzat eddigi támogatásának, valamint a nyári főszezon bevételeinek köszönhetően a kft. jelenleg stabil
pénzügyi helyzetben van.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntését határozati javaslat formájában hozza
meg.
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.

Döntési javaslat
"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.
2021. 1–9. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2021. 11. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ NONPROFIT KFT.

BESZÁMOLÓ

a társaság 2021. első III. negyedéves gazdasági
tevékenységéről

Készítette: Gera Krisztián, ügyvezető
Gyomaendrőd, 2021. november 4.

Vezetői összefoglaló
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2021. évi első III. negyedévi gazdálkodására a legnagyobb
hatást idén is a koronavírus miatti bezárás és annak hatása gyakorolta.
A járványügyi helyzet a turizmusban jelentős károkat okozott, melynek hatása nemcsak az I. félévben
volt érezhető, de több gazdasági prognózis alapján az év hátralévő részében is érezhető lesz. Mind a
város-, mind a fürdővezetés minden tőle telhetőt megtett a károk enyhítése érdekében.
A Kft. a koronavírus miatti kényszerbezárást követően 2021. május 4-én nyitott újra. Kezdeti
időszakban részlegesen (kültéri medencék, kivéve gyógymedence), június közepétől pedig teljesen. A
közel két és fél hónapos kényszerbezárás miatti időszakot a fürdő vezetése a felügyelő bizottság
tagjaival egyeztetve arra használta fel, hogy a költségek csökkentése mellett felkészítse a fürdőt a
nyári időszakban történő vendégfogadásra.
A pandémiás időszakban…
-

-

-

… a fürdő 2020. november 8. és 2021. május 9. között zárva tartott,
… május 4-én részlegesen tudott újra nyitni a fürdő,
… az akkor érvényben lévő rendeletnek megfelelően kezdeti időszakban csak védettségi
igazolvánnyal rendelkező vendégek látogathatták a fürdőt, mely májusban további
bevételkiesést eredményezett – korábbi évekhez viszonyítva,
… a gyógyászati akciót nem tudtuk meghirdetni, mely gyógyászati oldalon jelentős
bevételkieséssel járt,
… a 60 év feletti vendégek száma jelentős mértékben visszaesett, mely elsősorban a
gyógyászati területen okozott jelentős bevételkiesést ebben az időszakban,
… a vezetőség a dolgozókkal egyeztetve átmenetileg megvált a nyugdíjas dolgozóktól, és nem
hosszabbított azokkal, akiknek lejárt a szerződése,
… a meglévő dolgozók közreműködésével elvégzésre kerültek a legfontosabb karbantartási és
felújítási munkálatok,
a fürdő a törvényi lehetőségeket kihasználva igénybe vette a kormány által nyújtott
járulékkedvezményt és munkaügyi támogatást,
… szeptember 30-ig vizsgálva az árbevétel alakulását megállapítható, hogy az értékesítésből
származó bevételek mintegy 3,9 millió forinttal növekedtek 2020. hasonló időszakához
képest, ugyanakkor 2019-hez képest mintegy 31,3 millió forinttal csökkentek,
… költségek vonatkozásában mintegy 6,3 millió forintos csökkentést sikerült elérni 2020.
hasonló időszakához képest, ami 36,5 millió forinttal kevesebb, mint 2019. első III.
negyedévében volt.

A költségek szinten tartása, racionalizálása érdekében a munkaerő gazdálkodásban a korábbi
racionalizálások miatt már nem volt mozgástere a vezetőségnek, viszont egyéb területen sikerült
további költségcsökkenést elérni. Az energiaszektorban elszabadult árak ellenére sikerült kedvező
árakat lekötni, de ezek így is lényegesen magasabbak, mint az eddigiek, éppen ezért a jövőben
energetikai területen a költségek emelkedése várható.

Az alábbi két táblázat – a fürdő időszakos bevételeinek és költségeinek összehasonlítása – jól
szemlélteti milyen hatást gyakorolt a pandémiás helyzet a fürdő gazdálkodására.
2018.09.30
TÉNY (ezer Ft)

Bevételek

2019.09.30
TÉNY (ezer Ft)

2020.09.30
TÉNY (ezer Ft)

2021.09.30
TÉNY (ezer Ft)

belépőjegy+ rendezvény

55668

64628

49926

50809

gyógyászat

21085

21266

9405

8817

szállás

9311

13245

8336

8054

bérleti díj+ közüzemi díj

3769

3855

1973

2517

top bevétel -később közvetített szolg

3053

230

3512

69 870

73 709

hirdetés, reklám
ért.nettó árbev. Össz.

281

2072

93 167

105 066

2018.09.30
TÉNY (ezer Ft)

Költségek
víz,gáz,villany

2019.09.30
TÉNY (ezer Ft)

2020.09.30
TÉNY (ezer Ft)

2021.09.30
TÉNY (ezer Ft)

12 248

14 077

12 016

víz

2093

1244

1149

9 629
760

áram

6542

7976

7279

7192

gáz

3613

4857

3588

1677

fenntartási, alkatrész, üzemanyag

2181

2954

2082

1172

egyéb anyag költség

6499

6751

4991

4586

11983

12881

6536

569

bérleti díj
hirdetési díj

3669

4265

1080

1312

egyéb igénybevett szolg.

22252

29803

22188

25172

bérköltség+járulék

57917

55526

46765

46830

écs

2428

2449

2855

2945

össz költség

119 177

128 706

98 513

92 215

Ráfordítások

7380

13227

7081

7898

-3 988

7 126

218

9 465

EREDMÉNY

A bevételek esetében megállapítható, hogy a nyári időszakban annak ellenére nőtt a strand
árbevétele, hogy a csoportok és a nyugdíjasok jelentős része kisebb létszámban látogatta a fürdőt (ez
országos tendencia). Az idősebb korosztály elmaradása elsősorban a gyógyászati oldalon okozott
jelentős árbevétel kiesést.
A költségek csökkentésénél nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, miszerint az idei évben
mind a minimálbér összege, mind az anyagok és szolgáltatások ára növekedett.
Az első 9 hónap üzemeltetési adatait figyelembe véve megállapítható, hogy a pandémiás helyzetre
való megfelelő reagálás és a működtetés racionalizálásának köszönhetően az idei évben
többlettámogatásra előre láthatóan nem lesz szüksége a fürdőt üzemeltető nonprofit kft-nek.
Az önkormányzat eddigi támogatásának valamint a nyári főszezon bevételeinek köszönhetően a
kft. jelenleg stabil pénzügyi helyzetben van.

Statisztikai számjel

13087085-9604-572-04
Cégjegyzék szám

04-09-005983

Vállalkozás megnevezése

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft
Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.sz.

Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNY-KIMUTATÁS

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal NINCSENEK alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd, 2021. október 26.

Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)
P.H.

Statisztikai számjel

2/2

13087085-9604-572-04
Cégjegyzék szám

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

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS "A" változat
(összköltség eljárással)
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2021.09.30.
adatok ezer forintban
Sorszám
a

Megnevezés

Előző év

b

c

01.

I. Értékesítés nettó árbevétele

02.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

03.

III. Egyéb bevételek

04.

Előző év
módosítása
d

Tárgyév
e

69 871

73 709

0

0

35 942

35 868

ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.

05.

IV. Anyagjellegű ráfordítások

49 349

45 454

06.

V. Személyi jellegű ráfordítások

46 765

46 830

07.

VI. Értékcsökkenési leírás

2 855

2 945

08.

VII. Egyéb ráfordítások

6 626

4 884

218

9 464

09.

ebből: értékvesztés, terven felüli écs.

10.

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

11.

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

0

1

12.

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

0

1

218

9 465

13.

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)

14.

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (10+13)

15.

XII. Adófizetési kötelezettség

16.

F. ADÓZOTT EREDMÉNY (14-15)

435
218

Kelt : Gyomaendrőd, 2021. október 26.
Gera Krisztián sk.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

9 030

Statisztikai számjel

13087085-9604-572-04
Cégjegyzék szám

04-09-005983

Vállalkozás megnevezése

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft
Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.sz.

Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEG

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal NINCSENEK alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd, 2021. október 26.

Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)
P.H.

Statisztikai számjel

3/2

13087085-9604-572-04
Cégjegyzék szám

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

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2021.09.30.
Eszközök (aktívák)
adatok ezer forintban
Sorszám
a
01.

Megnevezés

Előző év

b

c

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

02.

I. Immateriális javak

03.

ebből: az értékhelyesbítés

04.

II. Tárgyi eszközök

05.

ebből: az értékhelyesbítés

06.
07.
08.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

Előző év
módosítása
d

Tárgyév
e

63 322

60 513

0

0

63 322

60 513

5 421

5 421

0

0

20 757

21 308

907

752

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

09.

I. Készletek

10.

II. Követelések

1 778

3 430

11.

III. Értékpapírok

0

0

12.

IV. Pénzeszközök

18 072

17 126

13.

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

14.

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

84 079

81 821

Kelt : Gyomaendrőd, 2021. október 26.
Gera Krisztián sk.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel

3/3

13087085-9604-572-04
Cégjegyzék szám

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

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2021.09.30.
Források (passzívák)
adatok ezer forintban
Sorszám
a
15.

Megnevezés

Előző év

b

c

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

Előző év
módosítása
d

Tárgyév
e

28 278

40 241

3 200

3 200

16.

I. Jegyzett tőke

17.

ebből: visszavásárolt tul. részesedés névértéken

18.

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

19.

III.Tőketartalék

29 295

29 295

20.

IV. Eredménytartalék

-9 856

-6 705

21.

V. Lekötött tartalék

22.

VI. Értékelési tartalék

5 421

5 421

23.

VII. ADÓZOTT EREDMÉNY

218

9 030

24.

E. CÉLTARTALÉK

0

0

25.

F. KÖTELEZETTSÉGEK

30 486

16 883

0

0

6 000

3 000

26.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

27.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

28.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

24 486

13 883

29.

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

25 315

24 697

30.

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

84 079

81 821

Kelt : Gyomaendrőd, 2021. október 26.
Gera Krisztián sk.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. november 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. kérelme
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2021. november 15-én kérelemmel fordult Gyomaendrőd Város
Képviselő-testületéhez. A benyújtott kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.
A 2020-as évben kialakult, majd 2021. évben is folytatódó vírushelyzet, az ebből adódó kormányzati intézkedések
jelentős terhet róttak mind az önkormányzatokra és költségvetési szerveire, mind a gazdasági társaságainkra. A
Liget Fürdő Kft. több hónapra kényszerült bezárni már a koronavírus járvány első és második hullámában is, illetve a
járványhelyzet negatív hatása jelen pillanatban is befolyásolja a Fürdő gazdálkodását, a látogatók és a
szolgáltatásokat igénybe vevők létszámát, így a Fürdő bevételeit. A Fürdő csökkenő bevételei sajnos ebben az
évben sem teszik lehetővé, hogy az Önkormányzat felé fennálló tartozásának esedékes (2021. november 30.)
törlesztő részletét (3 millió Ft) teljesíteni tudja.
A Liget Fürdő Kft. 2017. évben vállalta, hogy az Önkormányzat felé fennálló 15 millió Ft összegű, 2013. évben
keletkezett tartozását 5 év alatt rendezi. 2017. és 2019. években a kölcsönszerződésnek megfelelően megtörtént a
vállalt 3 millió Ft visszafizetése, ugyanakkor 2018.-ban és 2020-ban, illetve ebben az évben a részletfizetés forrása
nem állt és nem áll a Kft. rendelkezésére. Kéri az ügyvezető, hogy 2021. évben a törlesztéstől tekintsen el a
Képviselő-testület és az utolsó részlet esedékességét 2024. november 30-ára módosítsa.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a kölcsönszerződés kérelemnek
megfelelő módosítását.

Döntési javaslat
"Fürdő kölcsönszerződés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. és
Gyomaendrőd Város Önkormányzata között a 211/2017. (IV. 27.) Gye. Kt. határozat alapján kötött, majd többször
módosított kölcsönszerződését módosítja, a 2021. november 30-án esedékes 3 millió Ft összegű törlesztéstől
eltekint és az utolsó részlet esedékességét 2024. november 30-ában határozza meg. Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármestert a módosítás dokumentumának aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. november 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési
Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 2020. évi tevékenységéről
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2013. július 1. napjával a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás jogutódjaként megalakult a
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás, mely önálló jogi személyiséggel
rendelkezik.
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, melyet a társult önkormányzatok polgármesterei alkotják.
A megállapodás 13. pontja szabályozza a társulás működéséről történő beszámolási kötelezettséget:
„A társulási tanács a tag önkormányzatok együttes Képviselő-testületi ülésén évente egy alkalommal beszámol:
1. a társulás tevékenységéről,
2. pénzügyi helyzetéről
3. a társulás által ellátott feladatok megvalósulásáról.”
A Társulási Tanács jelen előterjesztéssel tesz eleget beszámolási kötelezettségének. A beszámoló 2020.
novemberétől 2021. október végéig eltelt időszakban végzett tevékenységéről számol be.
A Társulás tevékenysége, a társulás által ellátott feladatok megvalósulása
A Társulás munkaszervezeti feladatait a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a megállapodásban
foglaltaknak megfelelően.
Az alábbi táblázatban mutatjuk be a beszámolási időszakban megtartott Társulási Tanács üléseket, és a tárgyalt
napirendi pontokat:
Veszélyhelyzet kihirdetése alatt hozott elnöki döntések
2020. november
A 2020. december 1. napjától fizetendő gyermekétkeztetési térítési díjak meghatározása –
Csárdaszállás óvoda
2020. november
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2020/2021-es nevelés évre
vonatkozó munkaterve
2020. november
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2021. évi belső
ellenőrzési terve
2021. december
Térségi Szociális Gondozási Központ 2020. évi hatósági ellenőrzésével kapcsolatos
intézkedési terv elfogadása
2021. december
A Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak
módosítása
2021. december
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2020. évi
költségvetési határozatának módosítása
2021. december
Térségi Szociális Gondozási Központ szakmai program módosításának jóváhagyása
2021. december
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2021. évi
munkaterve
2021. január
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2021. évi
költségvetési koncepciója
2021. január
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda nyári zárva tartása
2021. január
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
2021. január
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás és
intézményeinek a 2019. évi maradvány korrekció elvégzése
2021. február
Hozzájárulás a Térségi Szociális Gondozási Központ pályázat benyújtásához
2021. február
Térségi Szociális Gondozási Központ szervezeti és működési szabályzat módosításának
jóváhagyása
2021. február
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda alapító okiratának módosítása –
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bölcsődei intézményegység létrehozása
Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2021. évben fizetendő térítési díjak
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2021. évi
költségvetésének I. fordulós tárgyalása
2021. február
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2021. évi
költségvetésének II. fordulós tárgyalása
2021. február
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2020. évi
költségvetési határozatának módosítása
2021. március
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda alapító okiratának módosítása
2021. március
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodába 2021/2022-es nevelési évre
vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
2021. március
A Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak
módosítása
2021. április
Döntés a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
intézményvezetői pályázat kiírásáról
2021. április
Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
intézményvezető-helyettesének a munkáltatói jogkört érintő döntés
2021. április
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda – Tipegőkert Bölcsőde szolgáltatói
nyilvántartásba történő bejegyzésének kezdeményezése
2021. április
Tipegőkert Bölcsőde szakmai programjának jóváhagyása
2021. május
Óvodatej biztosítása a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
gyomaendrődi telephelyein a 2021/2022-es nevelési évben
2021. május
Ajánlati felhívás óvodatej biztosítására a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi
Óvoda gyomaendrődi telephelyein a 2021/2022-es nevelési évben
2021. május
Záró ellenőrzési jelentés a Magyar Államkincstár átfogó pénzügyi és szabályszerűségi
vizsgálatáról
2021. május
Összefoglaló jelentés a 2020. évben végzett belső ellenőrzésekről
2021. május
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2020. évi
zárszámadási beszámolója
2021. május
Pályázat benyújtása játszótéri eszközök telepítésére a csárdaszállási Napraforgó óvoda
udvarának fejlesztése érdekében
2021. május
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2021. évi
költségvetési határozatának módosítása
2021. június
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda - Tipegőkert Bölcsőde átdolgozott
szakmai programjának jóváhagyása
2021. június
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodában a 2021/2022-es nevelési évben
indítandó csoportok és létszámok jóváhagyása
2021. június
Döntés a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Intézményvezetőjének (magasabb vezetőjének) kinevezéséről
2021. június
Óvodai szakmai beszámoló tartalmi elemeinek meghatározása - GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Társulási Tanács ülések - napirendi pontok
2021. 07. 26.
1. Térségi Szociális Gondozási Központ szervezeti és működési szabályzat módosításának
jóváhagyása
2. Bölcsődei térítési díjak meghatározása 2021. augusztus 01. napjától
2021. 09. 07.
Csárdaszállási óvoda udvar fejlesztése
2021.09. 29.
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2021. évi
költségvetési határozatának módosítása
2. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője
által készített 2020/2021-es nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadása
3. Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
4. Térségi Szociális Gondozási Központ intézkedési terv elfogadása, házirendek
jóváhagyása
2021. február
2021. február

A Társulási Tanács elnökének Toldi Balázst választotta. Az alelnöki tisztséget rotációban tölti be Csárdaszállás és
Hunya Község polgármestere. A Társulási Tanács alelnöknek a rotációnak megfelelően Hegedűs Roland
polgármestert választotta meg.
A Társulás az általa fenntartott két intézménnyel kapcsolatos intézményfenntartói döntésekkel folyamatosan
biztosította az intézmények törvényes működését.
A társulás által ellátott feladatok megvalósulását az általa fenntartott két intézmény elmúlt évben végzett
tevékenységéről készített beszámolójával, valamint a 2020. évben folytatott belső ellenőrzési jelentés összegzésével
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mutatjuk be, mely beszámolók az előterjesztés mellékletét képezik.
A Társulás pénzügyi helyzete
A társulás pénzügyi helyzetét Toldi Balázs társulási elnök által határozatban elfogadott 2020. évi zárszámadási
beszámolójával mutatjuk be, mely szintén az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Képviselő-testületet a Társulási Tanács működéséről készült beszámoló elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati
javaslat szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület
számára.

Döntési javaslat
"Társulási Tanács tevékenységéről készített beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szervezet irányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya,
Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 2020. novemberétől 2021. október végéig terjedő időszakban
végzett tevékenységéről készített beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Intézményi
beszámoló
2020/21-es
nevelési évről
GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya
Kistérségi Óvoda és
Bölcsőde
Kovács Péterné intézményvezető

TARTALOMJEGYZÉK
I. Helyzetkép, működési feltételek
1. Személyi feltételek
2. Csoportokra, gyermekekre vonatkozó adatok – tanügyigazgatási adatok
3. Infrastrukturális, tárgyi feltételek, karbantartás
II. Szakmai munka – a munkatervben leírtak megvalósításának bemutatása
1. Szakmai tevékenység
2. Szakmai jellegű pályázatok megvalósítása, szakmai megjelenések
3. Szakmai megjelenések
4. Továbbképzések, minősítési eljárások, értekezletek a nevelési évben
5. Értekezletek
6. Főiskolai hallgatók fogadása, közösségi szolgálat, nyári diákmunka
7. Gyermekvédelmi feladatok ellátása – szociális hátrányok enyhítése
III. Ellenőrzés, értékelés
IV. Az intézmény kapcsolatrendszere
V. Vezetői összegzés – fejlesztési javaslatok a következő nevelési évre

I. Helyzetkép, működési feltételek
1. Személyi feltételek
Az óvodai ellátás vonatkozásában a szakmai mutatószámokat (csoportok száma, pedagógusok száma,
pedagógus munkát segítők elismert létszáma stb.) a Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, valamint a
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet határozza meg.
Ebben a nevelési évben is biztosított volt a fenntartó által is engedélyezett státuszokon a megfelelő
szakképzettséggel rendelkező személyi feltétel. Tartós távollévő statuszban nem volt dolgozónk.
Személyi változások a nevelési év során
Csárdaszállás Napraforgó Óvoda:
A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 2020. 09. 01-től érvényes módosítása alapján ha az óvoda reggel 8.00
óra előtt vagy a délutáni időszakban nem fejlesztő, iskola-előkészítő vagy más, kifejezetten nevelési jellegű
foglalkozást szervez, ezen időszakokban a gyermekek felügyeletét nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő
munkakörben foglalkoztatott személy is elláthatja. 2020. 12. 31. napján 1 fő részmunkaidős
óvodapedagógus kinevezése közös megegyezéssel megszűnt. Ezt követően a főállású óvodapedagógus
állandó délelőttös műszakban dolgozott tovább, a gyermekek délutáni ellátása a dajka néni munkakörébe
került be. A dajka munkát továbbra is 1 fő közfoglalkoztatott személy segítette, így az óvoda délutáni
működésében nem okozott gondot a munkakör átszervezése. Ezzel a döntéssel a gyermeklétszámhoz
képest a bérjellegű kiadások csökkentését is meg tudtuk oldani. A 3 fős kollektíva jó együttműködésének
köszönhetően maradéktalanul el tudta látni így a szakmai és működtetési feladatokat.
Margaréta Óvoda (Gye. Jókai u. 4.)
Dajka munkakörben foglalkoztatott dolgozónk sikeresen pályázott a bölcsődei kisgyermeknevelői állásra,
így ez a státusz megüresedett. Kinevezés mósdosítással képzettségének megfelelően 07. 15-től vezetői
feladatokat ellátó kisgyermeknevelő munkakörben dolgozik tovább a Tipegőkert Bölcsődében. Pályázati
kiírás útján megtörtént a státusz betöltése, szakképzett, gyakorlattal rendelkező kolléganő személyében.
Továbbá májustól felvételre került 1 fő megváltozott munkaképességű személy, a pedagógiai munka
segítése céljából.
Tipegőkert Bölcsőde
Pályázati kiírás útján július 15-től felvételre került 1 fő vezetői feladatokat ellátó kisgyermeknevelő, 07. 22-től
pedig 3 fő kisgyermeknevelő és 2 fő bölcsődei dajka. A pályázatok elbírálásánál prioritásként kezeltük az
előírt szakképzettséget, valamint a helyi lakcímmel rendelkező pályázókat. Összesen 32 pályázat érkezett a
6 állásra, jelentős számú vidéki érdeklődővel.
A bölcsőde működtetése miatt további egy feladat-ellátási hellyel bővült az intézményünk. Így a fenntartó
által engedélyezésre került további 1 fő karbantartó felvétele, aki októbertől már foglalkoztatási
támogatással az intézményben dolgozott. A 4 feladat-ellátási helyen így 2 fő karbantartó gondozza az
intézményeket.

Tipegőkert Bölcsőde
Munkakör

Létszám
(fő)
4

Kisgyermeknevelő
ebből
vezetői feladatokat ellátó kisgyermeknevelő
felsőfokú végzettség PED I.
felsőfokú szakképesítés
középfokú szakképesítés
Bölcsődei dajka
ebből
bölcsődei dajka képesítés

Jogviszony
határozatlan idejű kinevezés 3 hónap próbaidővel

1
1
1
2
2

határozatlan idejű kinevezés 3 hónap próbaidővel

2

Óvodák

Óvodapedagógus
Pedagógus
végzettséggel
rendelkező
pedagógiai
munkát segítő
(pedagógiai
asszisztens)
ebből
Határozatlan idejű
kinevezés
Határozott idejű
kinevezéssel
ebből
Gyakornok
Ped I.
Ped II.
Mester fokozat
ebből
Felsőfokú
Szakvizsga vezető
óvodapedagógus
Szakvizsga
gyógytestnevelő
Szakvizsga
fejlesztő
pedagógus
További felsőfokú
képesítés

Százszorszép Óvoda
(fő)
(székhely, Kossuth út
7.)

Margaréta Óvoda
(fő)
(telephely, Jókai M.
u. 4.)

Csemetekert Óvoda
(fő)
(telephely, Blaha l. u.
8.)

Napraforgó Óvoda
(fő)
(telephely,
Csárdaszállás,
Kossuth u. 23.)

Összesen

2020. 10.01. 2021.08.31.

2020. 10.01.

2021.08.3
1.

2020.0.01.

2021.08.31.

2020. 1
0.01.

2021.08.31.

9
1

9
1

4
0

4
0

6
1

6
1

1,5
0

1
0

21
2

9

9

2

2

7

7

1,5

1

18

0

0

2

2

0

0

0

0

2

1
0
9
0

1
0
8
1

1
1
2
0

1
0
3
0

0
1
6
0

0
0
7
0

0
1,5
0
0

0
1
0
0

2
1
18
1

10
1

10
1

4
1

4
1

7
0

0

1,5
0

1
0

1

1

1

1

1

1

0

0

2

2

0

0

2

2

0

0

2

2

1

1

1

1

0

0

Pedagógus
szakképzettséggel
nem rendelkező
nevelőmunkát
segítő
ebből
Dajka

Százszorszép Óvoda
(székhely, Kossuth út
7.)

Margaréta Óvoda
(telephely, Jókai M.
u. 4.)

Csemetekert Óvoda
(telephely, Blaha l. u.
8.)

Napraforgó Óvoda
(telephely, Csárdaszállás,
Kossuth u. 23.)

2020. 0.01.

2021.08.31.

2020. 10.01.

2021.08.3
1.

2020. 10.01.

2021.08.31.

2020. 10.01.

2021.08.31.

6

6

2

2

3

3

1+1 fő
közfogl.

1+1 fő közfogl.

4

4

2

2

3

3

1+1 fő közfogl.

1

0

0

0

0

1+1 fő
közfogl.
0

1

0

0

0

0

0

0

Pedagógiai
1
asszisztens
Óvodatitkár
1
Tecnikai alkalmazott
Karbantartó
(bölcsődei
telephellyel
együtt)
Mindösszesen
17

0

2020. 09.01-től 1 fő+1 fő támogatással
2021. 07.15-től 2 fő
17

6

6

11

11

1

1

SNI ellátás
Százszorszép
Óvoda
(székhely,
Kossuth út 7.)
Komplex
gyógypedagógia(megb.
szerz.)
SZIT
(megbízási szerződés)
Gyógypedagógia
(autizmus
területen)(megbízási
szerződés)
Logopédiai fejlesztés
(megbízási szerződés)
BTMN ellátás
Logopédia (szakszolgálat
által biztosított szakember)
Fejlesztő pedagógia
(szakszolgálat által
biztosított szakember)
TSMT fejlesztés (intézményi
dolgozó megbízással)

Margaréta Óvoda
(telephely, Jókai
M. u. 4.)

Csemetekert Óvoda
(telephely, Blaha l. u.
8.)

Napraforgó Óvoda
(telephely, Csárdaszállás,
Kossuth u. 23.)

2 fő

1 fő

1 fő
1 fő

1 fő

1 fő

1 fő

1 fő

1 fő

1 fő

1 fő

2. Csoportokra, gyermekekre vonatkozó adatok – tanügyigazgatási adatok
Ssz.

Feladat-ellátás adtai

Százszorszép Óvoda
2020.10.01

Margaréta Óvoda

2021.05.31

2020.10.01

Csemetekert Óvoda

2021.05.31

2020.10.01

2021.05.31

1.

Férőhely (fő)

2.

Új felvétel (fő)

28

3

11

0

15

3

3.

Felvett gyermekek száma (fő)

70

98

33

44

51

62

4.

Óvodánkénti összlétszám (fő)

98

101

44

44

66

65

5.

Tartós távollévők/szünetelő (fő)

2

2

0

1

1

3

6.

Nemzetiségi nevelésben
részesülő (fő)

24

25

0

0

0

0

7.

HH gyermek ( fő)

3

3

2

2

12

7

8.

HHH gyermek (fő)

2

2

0

0

13

9.

Rendszeres gyermekvédelmni
kedvezményben részesülő (fő)

6

7

6

3

10.

Szülői nyilatkozat alapján
térítésmentesen étkezők (fő)

87

89

37

11.

3, vagy több gyermeket nevelő
családban élők (fő)

17

17

12.

Tartós beteg vagy fogyetékos,
vagy családjában tartósan beteg
vagy fogyatékos gyermeket
nevelnek (fő)

7

13.

Beilleszkedési magatartási,
tanulási zavarral küzdő gyermek
leány (fő)

14.

Beilleszkedési magatartási,
tanulási zavarral küzdő gyermek
fiú (fő)

15.
16.

107

45

74

Napraforgó Óvoda
Összesen
2020.10.01 2021.05.31 2020.10.01 2021.05.31
25
4
2
58
8
5
9
159
221
9
11
217
229
0
0
3
227

23

0
0
0

0
0
0

24
17
15

252
12
25

28

27

1

2

41

39

37

63

67

8

9

195

202

7

7

24

24

7

7

55

55

8

0

0

2

2

0

0

9

10

1

1

0

0

0

0

1

1

2

2

4

4

6

5

5

5

0

0

15

14

Sajátos nevelési igénnyel
rendelkező leány (fő)

0

0

1

1

1

1

0

0

2

2

Sajátos nevelési igénnyel
rendelkező fiú (fő)

1

1

0

1

2

2

1

1

4

5

A gyermek létszámadatok tekintetében a legnagyobb fluktuáció a Csemetekert Óvodában van már évek
óta. A 2020/21-es nevelési évben az októberi statisztikai létszámhoz képest a beiratott gyermekekből másik
városba költözött 5 fő. Év közben 1 gyermek érkezett a Tulipános óvodából. Ezeknél az eseteknél jellemző,
hogy a családok év közben is gyakran váltanak óvodát, emiatt a gyermekvédelmi jelzőrendszer látóköréből
kikerülhetnek.
A külföldön tartózkodó beíratott gyermekek jogviszonya szüneteltetés alatt áll, így 6 fő került május 31-ig a
tartós távollévő státuszba intézményi szinten.
Gyermeklétszám korösszetétel szerint (2020. 09.01.)
Összlétszám
Százszorszép óvoda
Margaréta Óvoda
Csemetekert Óvoda
Napraforgó Óvoda
Összesen

98
44
66
9
217

2,5 éves

3 éves
1
3
3
1
8

4 éves
27
15
18
3
63

5 éves
23
11
21
2
57

6 éves
29
12
14
1
56

7 éves
18
3
10
2
33

0
0
0
0
0

Beiskolázási mutatók
Beiskolázási mutatók

augusztus 31-ig
6. életévét betöltötte

Százszorszép óvoda
Margaréta Óvoda
Csemetekert Óvoda
Napraforgó Óvoda
Összesen

óvodában maradt - OH
javaslata alapján

34
10
15
4
63

iskolát kezdett

11
3
0
1
15

28
9
18
3
58

A beiskolázási folyamata hatékonyan működő óvoda-iskola kapcsolatra épült, természetesen a
veszélyhelyzet miatt ezen a területen is korlátozottan tudtuk megvalósítani a programokat.


2020. októberében a nagycsoportos gyermekek szülei részére tájékoztatást tartottunk a beiskolázás
folyamatáról és ismertettük a halasztás lehetőségét is az Oktatási Hivatal új eljárásrendje szerint.



A Pedagógiai Szakszolálat szakembereivel és a megbízással alkalmazott fejlesztő szakemberekkel
folyamatos együttműködést alakítottunk ki a fejlődésükben akadályozott, vagy elmaradást mutató
gyermekek hatékony iskolai felkészítése terén.



Személyes és online fogadóórák keretében novemberben tájékoztattuk a szülőket a nagycsoportos
korú gyermekek fejlettségéről, egyeztettük a szülők és az óvodapedógusok véleményét az
iskolkezdésről.



Részt vettünk a Rózsahegyi Ált. iskola őszi kerekesztalán, tapasztalatcsere és esetmegbeszélés
céljából.



A Kis Bálint Ált Iskola és Szent Gellért Kat. Ált. Iskola őszi látogatása már a veszélyhelyzet alatti
korlátozások miatt elmaradt.



Minden iskola részére biztosítottuk az online vagy nyomtatott ismertetők és programajánlók
eljuttatását az érintett szülőkhöz.



Segítettük a halasztást kérő szülőket az OH kérelem benyújtásában.

Az óvodai oktató- és nevelőmunkánkkal igyekeztünk fontos útravalót adni a gyermekeknek ahhoz, hogy
felcseperedve majd megállják helyüket a nagyvilágban, hasznos tagjai legyenek minden közösségnek,
melynek részesei lesznek. Nagy a felelősségünk abban, hogy óvodai nevelésünk pedagógiai gyakorlatában
milyen értékeket és szakmai tartalmakat közvetítünk. Bízunk benne, hogy sikerült megtalálnunk az utat,
mely szilárd alapot jelent a gyermekek személyiségének fejlődésében.
Számunkra a legfontosabb értékek, hogy az együtt megélt élmények, közös hagyományok, szokások
mentén tudnak a együttműködni, együtt játszani, együtt gondolkodni. Tudnak, nevetni, felfedezni,
csodálkozni a természetes kíváncsiság vezérli őket, Szeretik a természetet, az alkotó tevékenykedést
szeretettel, bizalommal fordulnak társaikhoz, a felnőttek felé, nyitottak, empatikusak és toleránsok másokkal,
állat-, és természetbarátok, ismerik, óvják, védik, gondozzák környezetüket.
Büszkék arra, hogy Zöld óvodások, ismerik a zöld jeles napokat, szeretik lakóhelyüket, korukhoz illően
ismerik környezetük természeti értékeit, hagyományait, kulturális értékeit.
3. Infrastrukturális, tárgyi feltételek, karbantartás
Százszorszép Óvoda – Fejlesztések
Megnevezés
csoportszoba (Breki csoport) laminált parketta lerakása
radiátorbővítés (Breki csoport)
karbantartói épület (faház) beszerzés, betonozás
Udvari játékok javítása
ipari mosogatógép beszerzése
tálalókonyha villamossági korszerűsítés
padlás és udvar villamossági szerelés
1 db asztali számítógép konfiguráció
1 db tintasugaras nyomtató
2 medencés rozsdamentes mosogató
STYLIES TITAN párásító légfertőtlenítő 2 db

Összeg (ft)
330 000
860 000

Forrás
intézményi költségvetés
intézményi költségvetés
intézményi költségvetés

123 000
700 000
70 000
110 000
284 000
70 000
118 000
124 000

intézményi költségvetés
gyermekétkeztetési támogatás
intézményi költségvetés
intézményi költségvetés
intézményi költségvetés
intézményi költségvetés
intézményi költségvetés
intézményi költségvetés

Hiányosságok bemutatása, igények megfogalmazása
Fejlesztési terv
Funcionális helyiségek kialakítása az épületben
hiányzik a fejlesztő szoba, dolgozói öltöző,
nevelői szoba, vezetői és óvodatitkári iroda,
szertár, tisztítószer tároló.

Elektromos hálózat korszerűsítése az épületben

Indoklás
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz.
melléklet
A hatékony munkvégzést, valamint a
dolgozók munkahelyi körülményeinek
javítását, értékeinek biztonságát célozza a
fejlesztés.
Rendszeres a villamossági probléma az
épületben, ami azonnali beavatkozást

Forrás lehetőség
TOP pályázati forrás

Pályázati forrás, fenntartói
támogatás

Játszóudvar teljes felújítása

Tornaszoba nyílászárók cseréje

igényel. Világítótestek és dugaljal
paramétereinek korszerűsítése
Biztonságos (egyenetlen talaj) és egészséges
környezet biztosítása, szilárd és füves
burkolatok kialakítása, telekhatáron lévő
kerítés veszélyének megszüntetése, rossz
statikai állapotban lévő régi kazánház
elbontása, új, minőségi játékok beszerzése
Hőszigetelése, állaga gyenge minőségű

TOP pályázati forrás

Pályázati forrás, fenntartói
támogatás

Margaréta Óvoda – Fejlesztések
Összeg (ft)
900 000
560 000
140 000
350 000
62 000

Kerítés, kapu korszerűsítés (teljes csere)
akadálymentes feljáró és járda felújítások (udvar)
korlát feljáróhoz
babaház beszerzés
STYLIES TITAN párásító légfertőtlenítő 1 db

Forrás
intézményi költségvetés
intézményi költségvetés
intézményi költségvetés
alapítványi támogatás
intézményi költségvetés

Hiányosságok bemutatása, igények megfogalmazása
Fejlesztési terv
2 csoportszba lapostető szerkezet felújítása

Indoklás
Hőszigetelés és beázás megszüntetése

utcafronti épület rész tetőfelújítása

Korszerűsítést igényel

Elektromos hálózat korszerűsítése az
épületben

Rendszeres a villamossági probléma az
épületben, ami azonnali beavatkozást igényel.
Világítótestek és dugaljal paramétereinek
korszerűsítése
Biztonságos (egyenetlen talaj) és egészséges
környezet biztosítása, szilárd és füves
burkolatok felújítása
Dolgozók munkakörülményeinek javítása,
gyermek kerékpárok kulturált tárolása
Kulturált intézményi környezet, egészséges
életmód biztosítása

Játszóudvar teljes felújítása

Fedett kerékpártároló
Gyermek asztalok és székek cseréje

Forrás lehetőség
TOP pályázati forrás,
fenntartói támogatás
Fenntartói támogatás, vagy
pályázati forrás
Pályázati forrás, fenntartói
támogatás

TOP pályázati forrás,
fenntartói támogatás
Intézményi költségvetés,
fenntartói támogatás
Intézményi költségvetés,
fenntartói támogatás

Csemetekert Óvoda – Fejlesztések
Összeg (ft)
épület előtti járdaszakasz felújítása
STYLIES TITAN párásító légfertőtlenítő 1 db

62 000

Forrás
önkormányzati támogatás
intézményi költségvetés

Hiányosságok bemutatása, igények megfogalmazása
Fejlesztési terv
Elektromos hálózat korszerűsítése a régi
épületrészben

Indoklás
Rendszeres a villamossági probléma az
épületben, ami azonnali beavatkozást

Forrás lehetőség
Pályázati forrás, fenntartói
támogatás

Csoportszobák burkolatainak korszerűsítése,
cseréje
Új pergola fedése
Játszóudvar további fejlesztése kültéri elemekkel

igényel. Világítótestek és dugaljal
paramétereinek korszerűsítése
A jelenlegi PVC burkolatok minősége
gyenge, néhol balesetveszélyes is.
Állagmegóvás és árnyékolás biztosítása
Gazdag mozgás- és játéklehetőség
biztosítása 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 2. sz. melléklet

Intézményi költségvetés,
fenntartói támogatás
Intézményi költségvetés
intézményi költségvetés,
alapítványi támogatás

Napraforgó Óvoda – Fejlesztések
gyermekbútorok és tálalókonyha bútorok cseréje, textíliák
cseréje
belső helyiségek festése, felújítása
Számítógép beszerzése

Összeg (ft)
-

önkormányzati támogatás

önkormányzati támogatás, intézményi
költségvetés
önkormányzati támogatás

Ételszállító edényzet beszerzése
Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar fejlesztése
(folyamatban)

Forrás
adomány

5 000 000

Magyarország Kormánya

Hiányosságok bemutatása, igények megfogalmazása
Fejlesztési terv
Épület homlokzatának felújítása, előtető cseréje

Indoklás

Forrás lehetőség

II. Szakmai munka – a munkatervben leírtak megvalósításának bemutatása
1. Szakmai tevékenység
Szakmai munkánk alapja a központilag előírt Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja és a helyi szinten
jóváhagyott Pedagógiai programunk.
Pedagógiai munkánk alappillérei
 a bizalomra épülő, harmonikus, szeretetteljes légkör, gyermekközpontúság
 a pedagógiailag megalapozott, következetes, rugalmasan kezelt szokásrendszer
 a szabad játék semmi mással nem helyettesíthető szerepe
 a környezet- és egészségtudatos, természetbarát pedagógiai környezet
 a különleges bánásmódot igénylő gyermekek számára befogadó, másságot elfogadó óvodai légkör
kialakítása
Ezek a
voltak:
-

szakmai értékek határozták meg alapvetően a nevelési év kiemelt feladatait is, melyek az alábbiak
érzelmi intelligencia fejlesztése
környezettudatosságra, fenntarthatóságra való nevelés
mentális és testi egészségmegőrzés

A gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembe vétele mellett valósítottuk meg a tanulási
képességek fejlesztését, a nevelési, gondozási feladatokat. A tevékenységbe ágyazott pedagógiai munkánk
során meghatározó volt a közvetlen megtapasztalás, a játékos ismeretszerzés, a felfedezés, kísérletezés, a
személyes és szociális kompetenciák fejlesztése.
Kétnyelvű német nemzetiségi nevelés
A Százszorszép Óvoda Süni csoportjában 2015 óta folyamatosan működik a nemzetiségi programunk. A
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával folyamatosan bővülő szakmai eszköztárral dolgoznak az
óvodapedagógusok. A gyerekek fogékonyak, érdeklődőek a német nyelvű mondókák, mesék, dalok iránt.
Óvodáskor végére aktív szókincsük már eléri a 30 szót is, passzív szókincsük ettől lényegesen több. Szintén
a NNÖ támogatásával téli és tavaszi játszóház került megszervezésre a Süni csoportban, mely a
nemzetiségi hagyományápolás jegyében zajlott.
Ünnepek és hagyományok
Az ünnepek és hagyományok jelentős alkalmak a gyermekek óvodai életében. A közös élmények adják az
óvodai élet varázsát, melyet az örömteli készülődés az ünnepek tevékeny várása előz meg. Ünnepeink,
hagyományaink egy részét telephely szinten, másik részét kizárólag a gyermekcsoportokban szerveztük
meg a korlátozásokra való tekintettel. A kialakult pandémiás helyzetben, a tervezett programjaikat csak
részben tudtuk megvalósítaniebbena nevelési évben.
Ünnepek, hagyományok
Szüreti mulatság
Állatok Világnapja
Tök jó nap
Márton nap
Adventi gyertyagyújtás
Mikulás
Karácsonyi ünnepség
Maci nap
Farsang
Március 15. Nemzeti Ünnep
Víz Világnapja
Föld Napja
Anyák napja
Madarak, fák napja
Nagycsoportosok búcsúzása
Gyermeknap

Telephely szinten
Százszorszép Óvoda
Minden intézményben
Margaréta Óvoda

Százszorszép Óvoda

Csoport szinten

Minden intézményben
Minden intézményben
Minden intézményben
Minden intézményben
Margaréta, Napraforgó és Csemetekert Óvoda
Minden intézményben
Minden intézményben
Minden intézményben

Minden intézményben
Minden intézményben
Minden intézményben
Minden intézményben
Minden intézményben

2. Szakmai jellegű pályázatok megvalósítása, szakmai megjelenések
Nemzetközi pályázat megvalósításában vesz részt intézményünk az Erasmus+ Iskolai, óvodai partnerségek
című program keretében. A projekt 2020. 09.01 és 2022. 11.30. között kerül megvalósításra, két ország
partnerségével, melyben a koordinációs szerepet a debreceni Mesekert Óvoda vállalta. További
partnerintézmény a szatmárnémeti Liceul Reformat Óvoda és a nagyenyedi Első Lépések Óvoda, mely öt
éve testvéróvodánk is egyben.
Közös célunk az intézmények egymás közötti tapasztalatcseréje, tudásmegosztása, egymástól való tanulás,
a felnövekvő generáció környezet iránti gondoskodó, érdeklődő, értékóvó magatartásának kialakítása,
fejlesztése. Olyan intézményekkel terveztük a közös munkát, akiknek igénye az innováció, kompetensek a
fenntartható fejlődés témakörében és igényük van a szakmai fejlődésre.

Tapasztalatcserénk fő iránya a szabad játékba integrált nevelés és a tanulási tevékenységeken keresztül
hogyan, milyen eszközökkel lehet hatni a gyermekek és családok környezettel kapcsolatos magatartásának
formálására. A 15 hónapig tartó projekt 2020. szeptemberében indult. A 100%-os intenzitású támogatás
teljes összege 47,550 EUR, ebből 10,950 euróval gazdálkodhat intézményünk.
A 2020/21-es nevelési évben a projekt szakmai munkatervét építettük be az éves tervünkbe. A támogatás
által minden óvodánkban fejlesztésre került a szakmai eszköztárunk is. A partnerintézményekkel közös
facebook csoportban osztjuk meg egymással a projektjeinket, így biztosítva lehetőséget az egymástól való
tanulásra, a jó gyakorlatok átvételére.
A teljesség igénye nélkül az alábbi projektek valósultak meg.
Összetartozás Napja

https://www.youtube.com/watch?v=FZiHq1ltKPg

Föld Napja projekt
Szelektíven
gyermekszemmel projekt

https://sway.office.com/YSqdTUFJ3EAYuB7e?ref=Facebook&fbclid=IwAR2ffVWIaORTferxUqRY
2VTAKWmGx_2toOg6EBHU_1KSjr3Vah_tJ7p2hZ
https://sway.office.com/pkrT5sVyO0mGDLhJ?ref=Facebook&loc=play&fbclid=IwAR1uepaIbqgF
7smDOyxQK-8bQxuM4t0itGihiHrRLO_mOP0L9QtliC4dJBM

Bemutatkozó kisfilm

https://www.youtube.com/watch?v=hwLaiEPrqZY&t=5s

Európai Mézes reggeli
projekt

https://www.facebook.com/964012790350919/videos/1642817565888456

Madarak karácsonya

https://sway.office.com/UkCckaRBaOZdgXwF

Óvodatej Program
Gyomaendrőd Város Önkormányzata által elnyert támogatásból a gyomaendrődi óvodáink Óvodatej
programban részesülnek, így a gyerekek a közétkeztetés által biztosított mennyiségen túl is tudnak tejet
fogyasztani szeptembertől júniusig az óvodában.
Rajzpályázatok
Szakmai erősségünk, hogy Igyekszünk felkutatni azokat a lehetőségeket, melyek a vizuális kompetenciában
tehetségesnek ígérkező gyermekek számára nyújtanak fejlődési lehetőséget. A gyermekek között sokan
vannak olyanok, akik rendkívül jó adottságokkal és képességekkel rendelkeznek a képi megjelenítés terén.
Az egyéni és kiscsoportos tevékenységek során az óvodapedagógusok feladata, hogy támogasság azokat a
kis ”tehetségpalántákat”, akiknek fantáziája, kitartása, rajzkézsége magasabb szinten fejlett.
Pályázat megnevezése

Területi szint

Eredmények

Márton nap – Német Nemzetiségi Önkormányzat
„Élj egészségesen!” Generali a biztonságért Alapítvány
Iciri-Piciri verseny Kis Bálint Általános Iskola
"Idézzük fel együtt a Farsang hangulatát!" SIKÉR Kft.
„Ennyi mindent tanultam a biztonságos közlekedésről” ORFK
„Így közlekedtek Ti” Országos Rendőrfőkapitányság
„Vendégeink a madáretetőben” Magyar Madártani Egyesület
„Egészséges Gyomaendrődért” Kállai ferenc Műv. Központ
„Ez a világ olyan kerek” Mesekert Óvoda Erasmus program

Helyi
Országos
helyi
Helyi
Országos
Regionális
Országos
Helyi

1.2.3. helyezés
2. hely
3. helyezés
1. helyezés
2. helyezés
7. 9. helyezés és egy különdíj
1.2.3. helyezés
1. helyezés

Nemzetközi
Nemzetközi

1.3. helyezés és különdíj
1.2.3. helyzés és különdíj

Országos

1.3. helyezés

„Édesanyám” Szatmárnémeti Líceum Reformat Óvoda Erasmus
program
„Erdők mélyén, házak udvarán” Fiatalok a nemzetért
Alapítvány

Zöld Óvoda cím
Ebben a nevelési évben is új lépéseket tettünk a „zöld óvoda” cím kritériumrendszerének teljesítésében. A
már megszokott és rendszeres környezettudatos szakmai tevékenységünk mellett az Erasmus pályázatunk
útján csoportonként 1-1 magaságyás került beszerzésre. Az itt végzett gyermeki tevékenység nagyon sok
fontos készség és képességek kialakulását segíti. Erősíti a közösségi összetartozást, együttműködésre nevel.
Segíti a felelősségérzet, a környezettudatos szemlélet és a természet szeretetének kialakulását. A gyerekek
megfigyelhetnek, felfedezhetnek, új ismereteket szerezhetnek. Az egészségnevelésben is fontos szerepe
van. Megtapasztalhatják, hogy környezetük rendbetartásával, szépítésével, megóvásával szebbé, élhetőbbé
tudják tenni környezetüket.
A város több pontján kupakgyűjtő szíveket helyeztünk ki óvodáink előtt, mely a lakosság számára is
hiánypótló volt. Ezt a jó gyakorlatot a város többi óvodája is hamar követni kezdte. A gyerekek számára
fontos a minta, a példamutatás, melyben a lakosság is nagy segítségünkre van és a szülők is nagy gondot
fordítanak erre a szelektív gyűjtésre. A hulladékkezelés sarkalatos pontja a környezetszennyezésnek, ezért
szeretnénk már óvodás korban elültetni a felelősségteljes magatartást gyermekeinkben. Ezt a célt szolgálja
a szintén lakossági körben meghirdetett elektronikai hulladékgyűjtési akciónapunk is melyet már 3.
alkalommal rendeztünk meg a városban. Első ízben 2016-ban „A hulladék érték – Szelektáld! - Hasznosítsd!
Szemléletformáló rendezvénysorozat a hulladékgyűjtés című projektünk keretében, majd 2018-ban az
önkormányzattal közös együttműködésben szerveztük meg a "Szelektíven gyermekszemmel" című városi
programsorozatot.
Az idén is gondoltunk egy merészet, hisz folyamatosan tapasztaljuk, hogy a gyomaendrődiek örömmel
fogadják az ilyen kezdeményezéseket. Közel 8 óriási konténert töltöttünk meg közösen, ami megközelítőleg
30 000 kg hulladékot jelent. Nagy örömünkre az idén már Csárdaszállás lakossága is csatlakozott hozzánk,
ők jelentős mennyiségű hulladékot gyűjtöttek össze településükön. Ismét bebizonyosodott, hogy
összefogással sokat tudunk tenni kisvárosunk, környezetünk tisztaságáért, az élhetőbb települési környezet
megteremtéséért.
Hivatásunk által a legfiatalabb korosztály nevelésére köteleztük el magunkat. Fontos számunkra, hogy
milyen világot szeretnénk hagyni azokra, akik utánunk jönnek, a gyermekekre, akik most nőnek fel.
Biztonságos Óvoda cím
Országos Rendőr-főkapitányság – Országos Balesetmegelőzési Bizottság a Közlekedéstudományi Intézet
együttműködésével óvodáink a Biztonságos Óvoda cím birtokosai. Ennek keretében folyamatosan
működtetjük a projektszintű tevékenységeket a biztonságos közlekedés elsajátításához.
https://www.facebook.com/964012790350919/videos/140147317942209
Állatbarát Óvoda cím birtokosai lettünk
Az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központja és az Állatvédelem gyerekeknek
szerkesztőbizottsága által kiírt pályázaton, Százszorszép Óvodánk megkapta az „ÁLLATBARÁT ÓVODA”
címet. "A pályázati anyagból egyértelműen kiderült, hogy óvodapedagógusaink nagyon sok mindent
megtesznek azért, hogy az oda járó gyermekeknek megtanítsák az állatokkal való helyes bánásmódot."
https://www.facebook.com/964012790350919/photos/a.964489076969957/4147211398697693/
Madárbarát Óvoda cím
Óvodáink udvarain a nevelési év során gondot fordítunk a madárvédelmi feladatok megismertetésére a
gyermekekkel és családokkal.






Odúk kihelyezése, ellenőrzése és megfigyelése.
Itatók feltöltése, karbantartása és megfigyelése.
Etetők kihelyezése, feltöltése és megfigyelése.
A megfigyelések alapján játékok, kézműves foglalkozások, beszélgetések kezdeményezése

Boldog Óvoda cím
A Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogságóra programját nagy örömmel alkalmazzák a nevelőmunkában
óvodapedagógusaink. A program segítségével lehetőség nyílik arra, hogy a hagyományos tudásmegosztást
és az életben szükséges személyes és szociális kompetenciák fejlesztését összhangba hozzuk.
3. Szakmai megjelenések
Ötlettár – Fenntartható Fejlődési Célok támogatásának lehetőségei a Zöld Óvodákban című országos
szakmai kiadványban, mely egy gyakorlati szakmai segédanyag óvodapedagógusok számára.
Az Ötlettár tervezési segédleteket, foglalkozási terveket, meséket, dalokat, vizsgálódásokat, játékokat
tartalmaz a fenntartható fejlődési célok témaköreiben. Intézményünk az „Egészség és Jólét” témakörben a
„MÉZÉDES HÉT”című projektet osztotta meg jó gyakorlatként az ötlettárban óvodapedgógusunk.
eTwinning felület– az európai oktatási nevelési intézmények közössége
Olyan felületet biztosít a részt vevő európai országokban működő iskolák, óvodák munkatársai számára,
ahol kommunikálhatnak és együttműködhetnek egymással, közös projekteket indíthatnak, továbbá
megoszthatják egymással ismereteiket. Az Erasmus szakmai projektjeink ezen a felületen már nemzetközi
szinten is elérhetőek.
4. Továbbképzések, minősítési eljárások, értekezletek a nevelési évben
Továbbképzések, szakképzettségek megszerzése
Óvoda neve
Százszorszép Óvoda
Margaréta Óvoda

Képzés megnevezése
Óvodatitkári továbbképzés
Munkavédelmi képviselő
Felsőfokú kisgyermeknevelő
Szakvizsgázott pedagógus (család- és
gyermekvédelem szakos pedagógus)

létszám
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő

5. Értekezletek
2020/21-es nevelési évtől létrehoztuk az „Óvodai egészségügyi kerekasztalt”, mely évente egy alkalommal
kerül megszervezésre városi óvodai szinten.
Kezdeményezésünket támogatta az óvodai feladat-ellátás megszervezéséért felelős önkormányzat,
valamint a szülői közösségek képviselete is.
A köznevelési törvény módosításának megfelelően az óvodák kötelező feladata az egészségnevelés, a
gyermekek egészségének, biztonságának védelme, illetve az ezzel összefüggő egészségfejlesztési stratégia
felállítása.
A kerekasztal létrehozásával célunk, hogy rendszeres szakmai párbeszéd alakuljon ki a gyermekekkel
foglalkozó szakemberek, valamint az óvodák fenntartói között, hogy az intézmény használói köréhez, a
helyi adottságokhoz igazodva megfogalmazzuk a korszerű egészségnevelés céljait és aktuális feladatait,
mely iránt mindannyian elkötelezettek vagyunk és felelősséggel vállaljuk.

A kerekasztal tagjai (tervezett):
 Gyomaendrőd Város Önkormányzat (feladat-ellátásért felelős szerv, fenntartó)
 Helyi óvodák képviselői
 Helyi gyermekorvosok,
 Városi Egészségügyi Intézmény vezetője
 Védőnői Szolgálat
 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
 Szülői képviselet
Az első alkalommal megrendezésre kerülő fórumon nyíltan beszéltek a résztvevők a nehézségekről, a
lehetőségekről, a jogszabályi háttérről. Leszögezhető, hogy az elsődleges kulcsszereplő ezekben a
folyamatokban a „szülő”, akinek fontos megértenie, hogy döntéseiben az „önös” érdekeket mellőznie kell és
körültekintéssel, a gyermeke és annak társas környezete védelmében kell eljárnia. Fontos szerep jut a
gyermekekkel foglalkozó pedagógusoknak is, akinek humánus szemlélettel, toleranciával ragaszkodni kell
az intézményi eljárásrend egységes, következetes betartásához is.
Nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek
A szokásostól eltérő szervezési formában valósítottuk meg a szakmai értekezleteinket. A nevelőtestületi és
alkalmazotti értekezleteink óvodánként kerültek megtartásra.
Témák:
 intézményi egészségvédelem, megelőzés, intézkedési tervek ismertetése
 nagycsoportos korú gyermekek fejlettéségének nyomonkövetése, iskolai éltre való felkészítése
Nevelés nélküli munkanapot csak 2021. 08. 30-án vettünk igénybe, ekkor tartottuk a jelenlegi nevelési
évnyitó értekezletét.
6. Főiskolai hallgatók fogadása, közösségi szolgálat, nyári diákmunka
Jelentős számban érkeznek intézményeinkbe a középfokú tanulmányokat folytató diákok a kötelező 50
órás közösségi szolgálatra. Leginkább a gyermekek játéktevékenységébe, dekorálásba, udvar rendjének
fentartásába tudtuk bevonni őket.
A diákmunka keretében többen évek óta visszajárnak hozzánk. Részt vettek az intézmények nyári
karbantatási feladatainak elvégzésében, az épületek nagytakarításában, és a gyermekek felügyeletében
segítették az óvodapedagógusokat.
Tipegőkert
Bölcsőde
Főiskolai
hallgató
zárógyakorlat
(óvodapedagógus)
Szakmai gyakorlat (középiskola)
Köszösségi szolgálat
Diákmunka július
Diákmunka augusztus

Százszorszép
Óvoda
1 fő

Margaréta
Óvoda

1 fő

Csemetekert
Óvoda

Napraforgó
Óvoda

2 fő
17 fő

4 fő
9 fő

1 fő

7. Gyermekvédelmi feladatok ellátása – szociális hátrányok enyhítése
A 3 éves kortól kötelező óvodáztatás bevezetését (2015.09.01.) követően intézményünkben leszabályoztuk
az óvodai hiányzások eljárásrendjét házirendünkben, melyet a szülők az óvodakezdéskor kézhez kapnak. A
szülői értekezleteken minden alkalommal felhívjuk a figyelmet az előírások pontos betartására. Intézményi

nyomtatványt használunk a szülői igazolás benyújtásához, melyet a titkárságon, az óvodapedagógusoknál
és a honlapunkon is elérnek a szülők. Az óvodai hiányzások esetében a törvény továbbra sem határozza
meg a szülő által igazolható napok felső határát, így a gyermek akár egész nevelési évben is rendszeresen
hiányozhat egy ilyen igazolás kiállítása mellett.
Az igazolatlan hiányzás nem volt jellemző a nevelési évben, köszönhetően a szülők szabálykövető
magatartásának és a pedagógusok következetes elvárásainak.
A hiányzások oka a veszélyhelyzetben a gyermekek betegsége, egészségének megromlása mellett a szülő
önálló döntése a járványtól való félelem miatt (kismama, krónikus betegség…).
A járvány második hullámában komoly nehézségekkel küzdöttünk meg, hisz itt nem rendelték el még a
létszámok csökkentését sem. Intézményi szinten összesen 14 dolgozónk volt betegállományban, gyakran
többen is egy időpontban. Az igazolt dolgozói pozitív eseteknél az országos eljárásrend szerint értesítettük
az EMMI és a Népegészségügyi Központ illetékesét. Az intézkedések eredményeként a Margaréta Óvoda
teljes zárására, valamint a Százszorszép óvodában 3 csoport rendkívüli zárására került sor a novembertől
februárig terjedő időszakban. A Csemetekert Óvodában kiscsoportos ügyeleti ellátással működtünk hosszú
ideig. Ez idő alatt is folyamatosan ügyeltünk a rendszeres kommunikációra a szülőkkel, leszabályoztuk a
hiányzások igazolásának módját, figyelemmel voltunk az indokolatlan hiányzásokra.
Az óvodák dolgozóinak és a gyermekek egészségének fokozott védelme érdekében igyekeztünk
körültekintően eljárni, melyhez nélkülözhetetlen volt a gyermekorvosokkal történő egyeztetés,
kapcsolattartás.
Tekintettel a járványügyi helyzetre, tájékoztatást kértünk a házi gyermekorvosi alapellátásban elvárt
szabályokról annak érdekében, hogy korrekt elvárásokkal tudjunk szolgálni az óvodai nevelésben részt vevő
gyermekek szülei, valamint az ott dolgozó felnőttek részére.
Tájékoztatást kértünk a megbetegedett gyermekek orvosi ellátására vonatkozóan arról, hogy betegség
esetén hogyan kerülhet újra közösségbe a gyermek úgy, hogy nem jelent fertőzésveszélyt a környezete
számára.
A házi gyermekorvosok ajánlásával az Országos Házi Gyermekorvosi Kollegális Szakmai Vezetői Hálózat
tájékoztatója alapján szögeztük le az ide vonatkozó szabályokat és tettük közzé városi szinten is.
A védőnői szolgálattal rendszeres az intézmény kapcsolata, melynek alapja a védőnők éves munkaterve, de
jelzésünkre soron kívül is megjelennek az intézményben. A fejtetvesség az elmúlt időszakban jellemzően
nem volt gyakori, elvétve észleltük, melyet a szülők értesítés után azonnal kezeltek, ezáltal tovább nem
terjedt. Jól bevált gyakorlat, hogy a gyermeket kizárólag a védőnő engedélyével hozhatja újra közösségbe
a szülő.
Az óvodakezdést minden esetben megelőzi az óvodapedagógusok által a családlátogatás, erre ebben az
évben csak részben került sor, az ismert helyzet miatt. Néhány esetben a lakhatási körülmények, a gyermek
életterének minősége, a személyes higiénia terén tapasztaltunk nagy elmaradásokat. Jelzéssel nem éltünk a
családsegítők felé, hiszen az érintett családok alapellátásban részesülnek, volt olyan eset, hogy a
pedagógusok a családgondozóval együtt látogatták meg a családot. A nehéz szociális hátterű gyermekek
családjait esetenként gyermekruhákkal, játékokkal segítjük a szülők jótékonykodása által.
A gyermekvédelmi feladatok ellátásában folyamatosan együttműködtünk az illetékes intézményekkel,
hatóságokkal. A Családsegítő Szolgálattal kapcsolatunk rendszeres, az érintett gyermekek
nyomonkövetésében, óvodát is érintő problémáiban folyamatos az információcsere.
A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai közötti együttműködés számunkra nem mindig megnyugtató. A
családoknál előforduló rendőrségi intézkedésekről az óvoda nem kap tájékoztatást, így nem minden
esetben tudunk teljeskörűen eljárni a gyermekvédelmi fedatainkban.

Alapellátásba vett gyermek
Védelembe vett gyermek
Nevelőszülő által nevelt
gyermek
Családon belüli elhelyezés
Gyámügyi tárgyaláson
részvétel
Kiemelés családból

Százszorszép
Óvoda
2

Margaréta
Óvoda
3

2

Csemetekert
Óvoda
10
4

Napraforgó
Óvoda
2

1
2

1
1

2

III. Ellenőrzés, értékelés
A 2020/21-es nevelési évben a tervezett ellenőrzéseket is módosította veszélyhelyzet.
Prioritásként jelent meg a belső ellenőrzés tartalmában a veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedési terv
betartása és betartatása, valamint az ezzel összefüggésben lévő tanügyigazgatási és szakmai
dokumentáció vezetése. Rendszeres vezetői értekezleteket szerveztünk, ahol az operatív feladatok
folyamatos egyeztetése történt, a telephely és székhely óvodák tekintetében.
Szaktanácsadói látogatást az intézményi vezetőség 5 tagja számára igényeltünk a pedagógiai munka
tartalmi fejlesztése témakörben, melyre online formában került sor.
Minősítő eljárások, minősítésre jelentkezett pedagógusok
Óvoda neve

Elérendő fokozat

Százszorszép Óvoda
Margaréta Óvoda
Csemetekert Óvoda
Napraforgó Óvoda

Mester
Ped II.
Ped II.

Sikeres eljárások
száma
1
1
2

Jelentkezés a 2022.
évi ped. minősítésre
1
1

Elérendő fokozat

1

Ped II.

Mester
Ped I.

Külső ellenőrzések
Magyar Államkincstár

Állami Számvevőszék

Európai Uniós Óvoda és
Iskolatej program
ellenőrzése

Önkormányzat és költségvetési szervei ellenőrzésének keretében került sor a 2020. 07. 22. óta
tartó ellenőrzésére, mely jelenleg is folyamatban van.
Az ellenőrzés területei:
számviteli szabályok szerinti könyvvezetési kötelezettségének, valamint az Áht. 70. alcím alapján
teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének és az éves
költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálata.
Az ellenőrzésben közvetlenül a hivatal vesz részt, a mi feladatunk, hogy folyamatosan
együttműködés, a korrekciók végrehajtása, a módosított eljárások bevezetése és követése az
intézményi működésbe.
„Az önkormányzati intézmények ellenőrzése – Az önkormányzat és társulás irányítása alá
tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése”
Az ellenőrzés során kért dokumentumok feltöltésre kerültek a fenntartó segítségével, jelenleg
még nem kaptunk visszajelzést.
A 2019 02.-2020.02-ig terjedő időszak ellenőrzésére került sor intézményi és fenntartói szinten.
Az ellenőrzés eredményéről eddig nem érkezett tájékoztatás.

Törvényességi és tanfelügyeleti ellenőrzésre nem került sor a nevelési évben.

IV. Az intézmény kapcsolatrendszere
Óvoda – családok
A család-óvoda kapcsolatának kooperatív, a határok kölcsönös kialakításán és betartásán alapuló, és a
hosszútávú, közös érdekből fakadó szülői együttműködés megteremtése a célunk. Az óvodai nevelésünk
együttesen a családi neveléssel – azt kiegészítve, esetenként hátránycsökkentő szerepet betöltve valósul
meg.
Ezen a területen is a veszélyhelyzet alatti szabályok szerint dolgoztunk a nevelési évben. Az óvodák
épületébe a szülők csak indokolt esetben léphettek be, így nehéz volt a megszokott napi rendszerességű
kapcsolat hiánya miatt megoldani az információáramlást. A veszélyhelyzettel kapcsolatos óvodai működést
érintő intézkedéseket, miniszteri utasításokat folyamatosan közöltük a szülőkkel online formában. Előzetes
jelzés alapján a szülők és pedagógusok bármikor személyes találkozót tudtak szervezni, amennyiben erre
szükség volt. A kialakult helyzetben szabálykövető és felelősségteljes magatartás jellemezte többnyire a
szülői közösséget.
Szülői értekezletek szeptemberben
Fogadóórák a nagycsoportos szülők részére
októberben
Februári és májusi szülői értekezletek

Óvodai ballagás

Családok bevonása az óvodai életbe

óvodánként csoport szinten
Személyes jelenléttel és majdonline formában
Nem kerültek megtartásra. Az óvodai csoportjaink zárt facebook oldalán
folyamatos tájékoztatást nyújtottunk a szülőknek a legfontosabb
információkról.
Zártkörű szervezésben, vendégek jelenléte nélkül zajlott a gyomaendrődi
óvodánkban, Csárdaszálláson az alacsony létszám miatt korlátozott
számú vendégekkel tartottuk meg.
-gesztenyegyűjtés (gyógynövény felvásárlóhoz adjuk le évente)
- „Egy gyermek-egy palánta” felhívásra egynyári és évelő növények
gyűjtése az óvodáink környezetének szépítése érdekében a Föld Napján.
A gyermekek környezettudatos szemléletének kialakításában fontos
szerepet töltenek be a környezetvédelmi jeles napok.
-elektronikai hulladékgyűjtésben, papír- és PET palackgyűjtésben
rendkívül aktív szülői részvétellel kimagasló eredményt értünk el.
- állateledel, plüs, takarók, stb gyűjtése a Gyomaendrődi Gyepmesteri
telep kutyáinak, közös látogatás a szülőkkel

Óvoda – intézmények kapcsolata
Fenntartó és az önkormányzat
illetékes osztályai
Általános iskolák
Városi óvodák
Védőnők, gyermekorvos
Gyomaendrődi Család- és
Gyermekjóléti Központ
Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi
és Igazságügyi Osztály
Térségi Szociális Gondozási
Központ
Pedagógiai Szakszolgálat

napi és heti rendszerességgel személyesen, telefonon és elektronikusan

Cseppke Óvodai Alapítvány

alkalomszerűen személyesen, telefonon és elektronikusan

a beiskolázási folyamat részeként alkalomszerűen telefonon és elektronikusan
alkalomszerűen telefonon és elektronikusan
telefonon és elektronikusan
alkalomszerűen személyesen, telefonon és elektronikusan
alkalomszerűen személyesen, telefonon
alkalomszerűen telefonon és elektronikusan
alkalomszerűen személyesen, telefonon és elektronikusan

V. Vezetői összegzés – fejlesztési javaslatok a következő nevelési évre
Egy különleges és nehéz nevelési év végén mindannyiunkban átértékelődött a fenntartói szerep, a
pedagógus és szülői hivatás jelentősége, hisz felelősségünk fokozottá vált a kialakult járványhelyzet miatt.
Munkánkban és a személyes életünkben is előtérbe került az egészség védelme, megtartása, a betegségek
megelőzése és kezelése, a koronavírus elleni védekezés szabályaihoz való alkalmazkodás.
Ahogy a családokat, úgy az óvodáinkban dolgozó 37 fős személyzetet sem kerülte el a járvány, és annak
szövődményei, majd a védőoltások mellékhatásai. Félig felépülve, olykor legyengült immunrendszerrel is
igyekeztünk a munkában helyt állni és tudásunk, szeretetünk legjavát adni a gyermekeknek. Az óvodai
nevelésben az életkori sajátosságok miatt az előírt távolságtartás – más munkahelyekhez képest - szóba
sem jöhetett, gondoljunk csak a gondozási feladatokra (öltözködés, orrfújás, mosdó- és wc használat), vagy
a személyes vigasztalásokra.
A változó körülmények ellenére kollégáink példaértékű hivatástudattal gondoskodtak a gyermekek életkori
szükségleteiről, az érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkörről, a testi, szociális és értelmi
képességek fejlesztéséről, a gyermekközösségek sokszínű tevékenységéről, a gyermekek egészséges
fejlődéséhez szükséges feltételekről.
Fontosnak tartottuk, hogy az óvodai életet olyan tartalommal töltsük meg, amely bár egy kicsit eltér a
megszokottól, mégis színes, változatos, és élményekkel teli legyen.
A járvány miatt a családoknak is újabb nehézségekkel, korábban nem létező élethelyzetekkel kellett
szembenéznie. Az óvodáink teljes és részleges zárására több alkalommal is sor került, ami gyors reagálást
kívánt meg a szülőktől. Tisztában vagyunk ennek nehézségeivel, mely fizikailag és mentálisan is nagy terhet
jelentett a családoknak. Mindannyiunk számára nagy megmérettetés volt ez az időszak, megtapasztalhattuk
az együttműködés, a tolerancia, a segítőkészség, a problémamegoldó képesség fokozott jelentőségét.
Nagy gondot fektettünk arra, hogy a járványhelyzet alatt hozott intézkedéseinket a jogszabályoknak,
miniszteri és népegészségügyi utasításoknak megfelelően hozzuk meg. Gyakran tapasztalhattunk ezekben
ellentmondásokat, bizonytalanságokat, tisztázatlan kérdéseket, épp ebből adódott az is, hogy országosan,
de sokszor még települési szinten sem egyformán történt a szabályok értelmezése az óvodákban.
Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni a családoknak, és a Kistérségi Óvoda valamennyi dolgozójának,
hogy a nehézségek ellenére együttműködést tanúsítva, és a problémákra érzékenyen reagálva sikerült
áthidalnunk ezt az időszakot.
A nyári időszak újabb kihívást jelentett számunkra, hisz a veszélyhelyzet még nem szűnt meg,
megkezdődtek a dolgozói szabadságolások, ugyanakkor az ilyenkor megszokottnál lényegesen több
gyermek számára kellett ellátást biztosítanunk. Június 14-től a Margaréta Óvoda zárt, gyomai részen a
Százszorszép Óvoda fogadta a szülői igények alapján a gyermekeket. Közel 90 kisgyermekkel indult itt a
nyári élet. A Csemetekert Óvoda szintén magas kihasználtsággal működött a nyári hónapokban. Eközben
zajlott a dolgozók szabadságolása és az épületek, udvarok karbantartása is.
Ezen tények ismeretében készült el intézményünk éves beszámolója a fenntartó által javasolt tartalmi
elemeknek megfelelően.

AMIRE BÜSZKÉK VAGYUNK
Új feladat-új intézmény
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának sikeres pályázata által intézményünk július 15-től egy korszerű,
minden szakmai igényt kielégítő feladat-ellátási hellyel bővült. Megtisztelő, örömteli, és egyben
felelősségteljes számunkra az új kihívás. A mi feladatunk, hogy ebben a modern, gyermekbarát
környezetben biztosítsuk a szakmai hátteret a gyermekek képességeinek kibontakoztatásához, a családok
támogatásához.
Fontosnak tartjuk, hogy minden kisgyermek teljes mértékben élje meg azt az életszakaszt, amiben éppen
van, hisz a kisgyermekkori nevelés és tanulás pótolhatatlan jelentőségű az egészséges
személyiségfejlődéshez.
A nyári időszak feladatokban bővelkedett. A különböző hatósági engedélyeztetések, a dolgozók felvétele,
kinevezése, a gyermekfelvétel meghirdetése, bonyolítása, a szakmai működés jogszabályokon alapuló
megkezdése, a működtetéssel kapcsolatos kezdetleges gondok megoldása nagyfokú odafigyelést és
munkabírást igényelt. Segítségünkre volt ebben az önkormányzat városüzemeltetési, közigazgatási,
pénzügyi és személyzeti osztálya, valamint a Bölcsődék Országos Egyesületének szaktanácsadója.
Megtörtént az intézményi ügykezelésben a névváltozással járó feladatok ellátása is.
A 28 férőhelyes bölcsődénkben az életkori és más létszámhatárokat figyelembe véve egy 12 és egy 14 fős
csoport kialakítása van folyamatban augusztus 2. óta. Jelenleg 22 beíratott és felvételt nyert gyermekünk
van. A bölcsődei beszoktatás előírásai szerint haladunk a csoportok feltöltésével.
Az intézmény szakmai szerepvállalása a gyomaendrődi közéletben
A város legnagyobb óvodai köznevelési intézményeként fontosnak tartjuk a társadalmi szerepvállalást, hisz
évente több mint 200 kisgyermekes család életében vagyunk jelen nap, mint nap.
Ebben a nevelési évben is több alkalommal sikerült a gyomaendrődi családokat megszólítanunk városi
szinten, hiszen elkötelezettek vagyunk abban, hogy iránymutatással és példamutatással álljunk a jövő
generációja előtt. Bebizonyosodott ebben az évben is, hogy szükség van intézményünk és a Cseppke
Óvodai Alapítvány által szervezett közösségi programokra, környezetvédelmi akciókra. A városlakók maguk
is részeseivé váltak egy-egy összefogáson alapuló tevékenységnek, melynek az eredményét azonnal
megtapasztalhatták. Bízunk benne, egy kicsit hozzá tudtunk tenni ahhoz a célhoz, hogy a fenntarthatóság
mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a gyomaendrődiek életében.
Cseppke Óvodai Alapítvány és intézményünk közös programjai, városi szintű projektjei
I.
Cseppke Családi Nap
II.
Cseppke Családi Nap
Lakossági Hulladékgyűjtés szervezése (papír, PET)
https://www.facebook.com/Gyomaendr%C5%91d-Cs%C3%A1rdasz%C3%A1ll%C3%A1s-HunyaKist%C3%A9rs%C3%A9gi-%C3%93voda-964012790350919/photos/3383765615042279

2020. 09.12.
2021. 08.08.
2020. 10.05.

Kupakgyűjtő szívek kihelyezése a lakosság részére (3 db)
https://www.facebook.com/Gyomaendr%C5%91d-Cs%C3%A1rdasz%C3%A1ll%C3%A1s-HunyaKist%C3%A9rs%C3%A9gi-%C3%93voda-964012790350919/photos/3693042617447909

2020. tavasz

Lakossági elektronikai hulladékgyűjtés szervezése (Csárdaszálláson is)
https://www.facebook.com/Gyomaendr%C5%91d-Cs%C3%A1rdasz%C3%A1ll%C3%A1s-HunyaKist%C3%A9rs%C3%A9gi-%C3%93voda-964012790350919/photos/3923568084395360

2020.04.23.

Intézményi közéleti programok, tevékenységek
Városi adventi koszorú elkészítése
Húsvéti tojásfák a város két főterén, húsvéti fotóhelyszínek kialakítása az óvodák előtt a városban
élők részére
https://www.facebook.com/964012790350919/videos/183138113492218
Gyomaendrődi Gyepmesteri telep munkájának segítése gyűjtéssel hagyományteremtő céllal
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/gyepmesteri-telepen-jartak-a-gyomaendrodiovodasok3993133/?fbclid=IwAR2RCCKVvlUaP9RcNAj56VN5EsgFxCJO4w4ohqadIMZh0jb49SO6ZjQjJC8

2020. november
2021. április

2021. május

Büszkék vagyunk folyamatos marketing tevékenységünkre is. Valljuk, hogy az intézmény jó hírneve a
dolgozóink munkájától, annak minőségétől, a munkahelyünkhöz fűződő viszonyunktól, valamint az
intézményi kommunikáció minőségétől függ. Óvodapedagógusaink a szülők részére zárt facebook
csoportokat működtetnek, ahol fotódokumentációval rendszeresen bemutatják óvodai életünket, a
gyermekek hétköznapjait, az ünnepeket, hagyományokat. A pandémia alatt erre fokozottan ügyeltünk.
A beiratkozási kampányunkhoz indítottuk el az „Óvodákba kukucskáló” sorozatunkat a facebook
oldalunkon, mely az egyetlen lehetőségünk volt a Hírmondó mellett az intézmény népszerűsítésére a
veszélyhelyzet alatt.
https://www.facebook.com/964012790350919/photos/a.964489076969957/3805881089497394/
Nyomtatott és online média megjelenések:
Gyomaendrődi Hírmondó (havi szinten)
https://www.kistersegiovoda.hu/, https://www.kistersegiovoda.hu/kepgaleria
https://www.facebook.com/Gyomaendr%C5%91d-Cs%C3%A1rdasz%C3%A1ll%C3%A1s-HunyaKist%C3%A9rs%C3%A9gi-%C3%93voda-964012790350919
Plakátok, szórólapok
www.beol.hu

Az óvodai nevelés sikeres és hatékony megvalósításában kiemelt szerepe van az
intézmény fenntartójának, Gyomaendrőd és Csárdaszállás vezetésének, valamint az
önkormányzati apparátusnak. Munkakapcsolatunkat a kölcsönös tisztelet, a
konstruktív együttműködés, a kétoldalú kommunikáció, a forrásbővítési lehetőségek
kutatása határozta meg az elmúlt nevelési évben is. Köszönettel tartozunk azért, hogy
a fenntartói kötelességen túl folyamatos jelenléttel, bizalommal és támogató
hozzáállással segítették intézményünk működését, szakmai eredményeink elérését.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi
Óvoda és Bölcsőde 2020/21-es nevelési évről szóló intézményi beszámolójának
elfogadására.

Gyomaendrőd, 2021. szeptember 10.

Kovács Péterné
intézményvezető

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021.(I. 29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése alapján Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Települési Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében eljárva Toldi Balázs társulás
elnöke az alábbi döntést hozza:
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a 2020. évi
zárszámadását a következőkben határozza meg:
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
(a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2020. évi zárszámadási
beszámolójának
a) bevételi főösszegét 991.504 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 986.025 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzatának teljesítése 988.180 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzatának teljesítése 0 ezer forint,
c) a finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítése 3.324 ezer forint,
a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak teljesítése
973.191 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 605.985 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulék 108.007 ezer forint,
c) dologi kiadás 259.199 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 ezer forint,
f) a működési célú tartalék 0 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 ezer forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint.
4. Az Önkormányzati Társulás felhalmozási kiadásának összege 12.834 ezer forint, melyből:
a) a felújítási kiadások 3.317 ezer forint,
b) a beruházási kiadások 9.508 ezer forint
c) egyéb felhalmozási kiadás 9 ezer forint
a 4. mellékletben részletezettek szerint.
5. Az Önkormányzati Társulás intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét és a 2020. évi
átlagos statisztikai létszámot az 5. melléklet tartalmazza.
6. Az Önkormányzati Társulás vagyonának kimutatását forgalomképesség szerint a 6. melléklet
tartalmazza.
7. Az Önkormányzati Társulás kötelező és önként vállalt feladatainak bemutatását a 7. melléklet
tartalmazza.

8. Az Önkormányzati Társulás önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési
szervének előirányzat felhasználási ütemtervét és a teljesítési adatokat a 8. melléklet
tartalmazza.
9. Az Önkormányzati Társulás működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét
a 9. melléklet tartalmazza.
10. Az Önkormányzati Társulás 2020. évi maradványának alakulását a 10. melléklet
tartalmazza.
11. Az Önkormányzati Társulás eszköz állományának bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.

1. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2020. évi
mérleg
adatok ezer forintban
A
megnevezés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson
belülről
Működési célú átvett pénzeszköz
Közhatalmi bevételek
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson
belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön
visszatérülés államháztartáson kívülről
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevételek összesen
Tárgyévi bevételek összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás

B

C
2020.
2020. eredeti
módosított ei.
ei.
IV.
289 830
281 959

D
2020.
teljesítés
267 089

608 237
0
0
898 067
0

729 404
0
0
1 011 363
0

721 091
0
0
988 180
0

5 184

0

0

0
5 184
0
903 251
533 725
98 012
266 330
0

0
0
3 324
1 014 687
610 688
110 781
279 979
0

0
0
3 324
991 504
605 985
108 007
259 199
0

0
0
0
898 067
2 184
3 000

0
0
0
1 001 448
3 317
9 913

0
0
0
973 191
3 317
9 508

22
23
24
25

Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen

0
5 184
0
903 251

9
13 239
0
1 014 687

9
12 834
0
986 025

2. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2020. évi
bevételei

adatok ezer forintban

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

A

B

megnevezés

2020. eredeti
ei.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési
Önkormányzati Társulás
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson
belülről
Működési célú átvett pénzeszköz
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön
visszatérülés államháztartáson kívülről
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési
támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi
Óvoda
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson
belülről
Működési célú átvett pénzeszköz
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön
visszatérülés államháztartáson kívülről
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési
támogatása
Felhalmozási bevételek összesen

C
2020.
módosított ei.
IV.

D
2020. teljesítés

0
0

0
29

0
28

608 237
0
0
0
608 237
0

711 837
0
0
0
711 866
0

703 708
0
0
0
703 736
0

5 184

0

0

0

0

0

0
5 184
0
0
613 421

0
0
78
1 581
713 525

0
0
78
1 581
705 395

0
0

0
180

0
178

0
0
0
0
0
0

6 397
0
0
0
6 577
0

6 214
0
0
0
6 392
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Térségi Szociális Gondozási Központ
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson
belülről
Működési célú átvett pénzeszköz
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön
visszatérülés államháztartáson kívülről
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési
támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Önkormányzati Társulás összesen
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson
belülről
Működési célú átvett pénzeszköz
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön
visszatérülés államháztartáson kívülről
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési
támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen

0
0
0
0
289 830

48
0
6 625
0
281 750

48
0
6 440
0
266 883

0
0
0
0
289 830
0

11 170
0
0
0
292 920
0

11 169
0
0
0
278 052
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
289 830
0
289 830

0
0
1 617
0
294 537
0
281 959

0
0
1 617
0
279 669
0
267 089

608 237
0
0
0
898 067
0

729 404
0
0
0
1 011 363
0

721 091
0
0
0
988 180
0

5 184

0

0

0

0

0

0
5 184
0
0
903 251

0
0
1 743
1 581
1 014 687

0
0
1 743
1 581
991 504

3. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2020. évi
kiadásai
adatok ezer forintban

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

A

B

megnevezés

2020. eredeti
ei.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati
Társulás
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Felújítás
0
Beruházás
0
Egyéb felhalmozási kiadás
0
Felhalmozási kiadás összesen
0
Finanszírozási kiadások
0
Tárgyévi kiadás összesen
0
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi
Óvoda
Személyi juttatás
122 512
Munkaadókat terhelő járulék
22 162
Dologi kiadás
16 464
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
161 138
Felújítás
2 184
Beruházás
3 000
Egyéb felhalmozási kiadás
0
Felhalmozási kiadás összesen
5 184
Finanszírozási kiadások
0
Tárgyévi kiadás összesen
166 322
Térségi Szociális Gondozási Központ
Személyi juttatás
411 213
Munkaadókat terhelő járulék
75 850
Dologi kiadás
249 866
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre
0
Működési célú tartalék
0

C
2020.
módosított ei.
IV.

D
2020. teljesítés

0
0
1 295
0

0
0
918
0

0
0
0
1 295
1 506
0
9
1 515
0
2 810

0
0
0
918
1 506
0
9
1 515
0
2 433

131 368
23 474
19 776
0

129 726
22 879
14 531
0

0
0
0
174 618
1 811
2 768
0
4 579
0
179 197

0
0
0
167 136
1 811
2 767
0
4 578
0
171 714

479 320
87 307
258 908
0

476 259
85 128
243 750
0

0
0

0
0

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Önkormányzati Társulás összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen

0
736 929
0
0
0
0
0
736 929

0
825 535
0
7 145
0
7 145
0
832 680

0
805 137
0
6 741
0
6 741
0
811 878

533 725
98 012
266 330
0

610 688
110 781
279 979
0

605 985
108 007
259 199
0

0
0
0
898 067
2 184
3 000
0
5 184
0
903 251

0
0
0
1 001 448
3 317
9 913
9
13 239
0
1 014 687

0
0
0
973 191
3 317
9 508
9
12 834
0
986 025

4. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2020. évi fejlesztési kiadások részletezése
adatok ezer forintban

1
2
3
4
5
6
7
8
9

A

B

megnevezés

2020.
eredeti ei.

Felújítások
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési
Önkormányzati Társulás
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Térségi Szociális Gondozási Központ
Önkormányzati Társulás összes felújítás
Beruházások
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési
Önkormányzati Társulás
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Térségi Szociális Gondozási Központ

C
2020.
módosított
ei. IV.

D
2020.
teljesítés

0
2 184
0
2 184

1506
1 811
0
3 317

1506
1 811
0
3 317

0
3 000
0

0
2 768
7 145

0
2 767
6 741

10
11
12

Önkormányzati Társulás összes beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadás mindösszesen

3 000
0
5 184

9 913
9
13 239

9 508
9
12 834

5. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2020. évi
létszáma
A

1

3
4

megnevezés
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési
Önkormányzati Társulás
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi
Óvoda
közalkalmazott

5
6
7

egyéb foglalkoztatott-közfoglalkoztatásidiákmunka és munka törvénykönyv alapján
Térségi Szociális Gondozási Központ
közalkalmazott határozatlan idejű

2

közalkalmazott határozott idejű munkavállaló
(2020.03.01.-2021.02.28.)
egyéb foglalkoztatott-közfoglalkoztatási
9 munkavégzők
10 Önkormányzati Társulás összesen
8

B

C

D

D

2020.
2020.
engedélyez
engedélyezet
változá
ett nyitó
t átlagos
s
létszám
statisztikai
(fő)
létszám (fő)

2020.
tényleges
átlagos
statisztikai
létszám (fő)

0

0

0

0

36
36

3
0

39
36

37
35

0
140
140

3
11
0

3
151
140

2
152
137

4

0

4

4

0
176

11
14

11
190

11
189

6. melléklet
Forgalomképesség szerinti kimutatás 2020.12.31.
adatok forintban
A

1
2
3

B

816849 - GYOMAENDRŐD, CSÁRDASZÁLLÁS, HUNYA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS
Főkönyv megnevezés
N 131163
Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai
eszközök értéke

C
Bruttó
7 168 504

E

Záró értékek (Ft)
ÉCS
7 168 504

Nettó

118 110

0

4

K 13191143

5
6
7
8
9

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép,
K 13191243
berendezés és felszerelés értéke
Összesen
798198 - GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA
Főkönyv megnevezés
N 131113
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke

10

N 131123

Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

2 265 657

811 147

1 454 510

11

K 13191143

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai
eszközök értéke

800 955

800 955

0

12

N 1319123

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés
és felszerelés értéke

1 957 818

1 957 818

0

13
14
15
16
17

K 13191243
N 152114
1521133
N 151114
Összesen

7 186 058
930 000
282 411
600 000
14 246 411

7 186 058

0
930 000
282 411
600 000
3 488 418

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép,
berendezés és felszerelés értéke
Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya
Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítások állománya
Befejezetlen vásárolt egyéb építmények felújításának állománya

118 110

D

1 624 963
8 911 577

1 624 963
8 911 577
Záró értékek (Ft)
Bruttó
ÉCS
223512
2015

10 757 993

0
0
0
Nettó
221497

347983 - TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Főkönyv megnevezés

18
19

Bruttó

Záró értékek (Ft)
ÉCS

Nettó

20
21

N 111913
N 131113

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok
állományának értéke
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke

22

N 131123

Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

6 819 769

1 859 152

4 960 617

23

K 13191143

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai
eszközök értéke

1 760 188

1 760 188

0

24

N 1319123

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés
és felszerelés értéke

24 577 513

24 577 513

0

25

K 13191243

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép,
berendezés és felszerelés értéke

23 165 673

23 165 673

0

6 812 000
63 720 856
86 878 844

6 812 000
58 511 475
78 181 045

0
5 209 381
8 697 799

26
27
28

N1319163
Összesen
MINDÖSSZESEN

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép,
berendezés és felszerelés értéke

336 500
249 213

336 500
449

0
248 764

7. melléklet

Kötelező-önként vállalt feladatok

A

B

Állami támogatás megnevezése
1
2

Térségi Szociális Gondozási Központ

4

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális alapellátás
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása intézményi bentlakásos ellátás

5

Gyermekétkeztetés támogatása

6
7

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése
Külsős étkeztetés
Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása és
felhasználása
Térségi Szociális Gondozási Központ összesen

3

8
9

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi
10 Óvoda-közfoglalkoztatási tevékenység nélkül
Óvodai nevelés - Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
11 Kistérségi Óvoda
Gyomaendrődi Óvodák önkormányzati kiegészítő
12 támogatása

kötelező
önkormányzati feladat:
szoc.étkezés, nappali
ellátás, házi
segítségnyújtás, önként
vállalt: tanyagondnokiés támogató szolgálat
önként vállalt
önkormányzati feladat
kötelező
önkormányzati feladat
kötelező
önkormányzati feladat
önként vállalt feladat
önként vállalt feladat

kötelező
önkormányzati feladat
kötelező
önkormányzati feladat

adatok ezer forintban
G
H

E

F

intézmén
yi kiadás

állami
támogat
ás

intézmén
yi bevétel
és
maradvá
ny

intézményi
saját bevétel
átcsoportosítás
ból
finanszírozott
kiadás

179 067

140 140

30 156

901

7 870

0

475 433

295 490

179 309

634

0

0

98 495

78 231

12 925

0

7 339

0

3 139
44 202

3 042
0

0
45 748

0
-1 546

97
0

0
0

11 542
811 878

0
516 903

11 531
279 669

11
0

0
15 306

0
0

171 714

167 266

3 279

0

0

1 169

159 902

156 623

3 279

0

0

0

C

D

önkormányz
ati kiegészítő önkormányz
támogatása - at kiegésztő
szoc.állami
támogatása
támogatásból

Csárdaszállási telephelyen működő óvoda kiegészítő
13 támogatása

kötelező
önkormányzati feladat

11812

10 643

0

0

0

1 169

8. melléklet
Térségi Szociális Gondozási Központ-Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya - előirányzat felhasználási ütemterve 2020. évre

A
1
2
3
4
5
6

Bevételek
Működési
bevételek
Állami
támogatások
Önkormányzati
kiegészítés
Bevételek
összesen

7

KIADÁSOK

8

Dologi kiadás
Személyi
juttatás
Munkaadókat
terhelő
járulékok

9
1
0
1
1
1
2

Beruházás
Kiadások
összesen

B
januá
r
24
152
34
724

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

adatok ezer forintban
N
O
P

M

februá márciu
r
s

mód.ei.

24 152

294 537 279 669

34 724

áprili máju
augusztu szeptembe
decembe eredeti
s
s
június július s
r
október
november r
össz.
24
24
24
24
24 152
152
152
152
152
24 152
24 152
24 152
24 152
24 158
289 830
34
34
34
34
34 724
724
724
724
724
34 724
34 724
34 724
34 724
34 726
416 690

2 070 2 070
60
946 60 946

2 767 2 767 2 767
61
61
61 643
643
643

januá
r
21
103
33
633

áprili máju
augusztu szeptembe
decembe eredeti
s
s
június július s
r
október
november r
össz.
21
21
21
20
21 800
800
800
800
060
16 000
16 500
21 800
21 800
24 300
249 866
33
33
33
33
33 633
633
633
633
633
33 633
33 633
41 250
33 633
33 633
411 213

6 210

2 767
61
643

1 027
59
903

-3 033

-2 533

11 714

2 767

5 259

30 409

55 843

56 343

70 590

61 643

64 143

736 929

teljesíté
s

511968

516903

26175

15306

832 680 811 878

februá márciu
r
s

mód.ei.

21 103

258 908 243 750

33 633

6 210

0
0
60
946 60 946

6 210 6 210 6 210
0
61 643

0
61
643

0
61
643

teljesíté
s

479 320 476 259

6 210

6 210

6 210

6 210

7 540

6 210

6 210

75 850

87 307

85 128

0
61
643

0
59
903

0

0

0

0

0

0

7 145

6 741

55 843

56 343

70 590

61 643

64 143

736 929

832 680 811 878

9. melléklet
A működési és felhalmozási mérleg közgazdasági tagolásban
adatok ezer forrintban
A
1
2
3

Működési bevételek
1.Költségvetési bevételek össz.
Ebből:

4 intézményi működési bevételek
5 előző évi költségvetési kiegészítések
Működési célú kölcsönök
6 visszatérülése
Működési célú támogatásértékű
7 bevételek
Működési célú pénzeszközátvétel
8 áh-n kívülről
Maradvány működési célú
9 igénybevétele
1
0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
1
1
1
2 2. Működési bevételek összesen:
1 Működési bevételek aránya az
3 összes bevételhez

B

C

D

2016. 2017.
év
év
802
838
834
137
0
0
224
239
735
353

E

F

G

2018. 2019. 2020.
Működési kiadások
év
év
év
901
963
991
636
103
504 1.Költségvetési kiadások össz
0
0
0
Ebből:
260
280
267
548
967
089 Személyi juttatás

0

0

0

0

0
572
792

0
594
077

0
637
602

0
675
644

948

150

0

0

1 386

4 257

486

4 944

0

0

0

0

0
799
861
99,63
%

0
837
837
99,96
%

0
898
636
99,67
%

0
961
555
99,84
%

0 Munkaadót terhelő jár.
0 Dologi kiadás
721
091 Működési célú kölcsönök nyújtása
0 Működési célú támogatásértékű kiadások
Működési célú pénzeszközátadás
1 743 államháztartáson kívülre
0 Ellátottak pénzbeli juttatásai
0
989
923
99,84
%

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
2. Működési kiadások összesen:
Működési kiadások aránya az összes
kiadáshoz

H

I

J

2016. 2017.
év
év
798
837
577
649
0
415
458
288
708
113
103
089
861
259
264
200
237

K

L

2018. 2019.
év
év
896
960
692
410
0
0
512
575
085
088
104
110
005
192
262
267
500
809

2020.
év
986
025
0
605
985
108
007
259
199

0

0

0

0

0

0

1 501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
787
577
98,62
%

0
828
307
98,88
%

0
878
590
97,98
%

0
953
089
99,24
%

0
973
191
98,70
%

1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6

Felhalmozási bevételek
1.Költségvetési bevételek össz.
Ebből:
Felhalmozási bevételek, tárgyi
eszk.ért,egyéb
Felhalmozási célú kölcsönök
megtérülése
Felhalmozási célú támogatások áh-n
belülről
Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök
Maradvány felhalmozási célú
igénybevétele
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek
2. Felhalm.és tőkebevételek össz.
Felhalmozási bevételek aránya az
összes bevételhez

2016

2017

2018

2019

2020

802
834

838
137

901
636

963
103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 658

Felhalmozási kiadások

2017

2018

2019

2020

798
577

837
649

896
692

960
410

986
025

Ebből:

0

0

0

0

0

0

0 Felújítások

286

0

0

0

3317

0

0

0 Beruházások

10714

9342

18102

7321

9508

0

0

1 548

0

0

0

0

0

315

300

3 000

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 973

300
0,04
%
100,0
0%
838
137

3 000

1 548

0,37%
100,00
Összesen %
%
802
Működés és felhalmozás összesen:
834

0,33% 0,16%
100,00 100,00
%
%
901
963
636
103

991
504 1.Költségvetési kiadások össz

2016

0 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
Felhalmozási célú támogatásértékű
0 kiadások
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh1 581 n kívülre
0 Egyéb felhalmozási célú kiadás
1 581 2. Felhalmozási kiadások összesen:
Felhalmozási kiadások aránya az összes
0,16% kiadáshoz
100,00
% Összesen %
991
504 Működés és felhalmozás összesen:

11 000

9 342 18 102

7 321 12 834

1,38% 1,12% 2,02% 0,76% 1,30%
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
%
%
%
%
%
798
837
896
960
986
577
649
692
410
025

10. melléklet
A 2020. évi maradvány alakulása

A
1

B

Megnevezés

2
3
4
5
6

C

Összes kiadás
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési
Önkormányzati Társulás
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Térségi Szociális Gondozási Központ
Önkormányzati Társulás összesen

adatok forintban
F

D

E

Összes
maradvány

Jóváhagyott maradványból
kötelezettséggel terhelt
maradvány

Összes bevétel

szabad maradvány

705 343 359

705 395 052

51 693

51 693

0

171 713 957

175 054 221

3 340 264

3 340 264

0

811 878 215
1 688 935 531

813 966 461
1 694 415 734

2 088 246
5 480 203

2 088 246
5 480 203

0
0

11. melléklet
Az eszköz állomány alakulásának bemutatása

A
1
2
3

Az eszköz állomány bruttó értéke
Immateriális javak
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok

B

adatok ezer forintban
D

C
2019. évi záró
337
0

2020. évi záró
337

Különbség ( +; - )
0
0

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
Beruházások
Összesen:
Az eszköz állomány értékcsökkenése
Immateriális javak
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
Beruházások
Összesen:
Az elhasználódottság alakulása a nettó érték százalékában
Immateriális javak
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
Beruházások
Összesen:
A 0-ra leírt eszközök aránya a bruttó érték százalékában
Immateriális javak
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
Összesen:

82154
0
82491
2019. évi záró
337
0
76710
0
77047
2020. évi záró bruttó érték
337
0
84730
1812
86879
2020. évi záró bruttó érték
337
0
84730
85067

84730
1812
86879
2020. évi záró
337
0
77844
0
78181
2020. évi záró nettó érték
0
0
6886
1812
8698
2020. évi záró 0-ra írt érték
337
0
75172
75509

2576
1812
4388
Különbség ( +; - )
0
0
1134
0
1134
Százalék
0%
#ZÉRÓOSZTÓ!
8%
100%
10%
Százalék
100%
#ZÉRÓOSZTÓ!
89%
89%

14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. november 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testületi munkaterv alapján a mezei őrszolgálat és a közterület felügyelet által végzett tevékenységről és
a mezőőri járulék megfizetésének helyzetéről rendszeresen évente beszámoló készül, melyben a Városüzemeltetési
osztály beszámol a mezei őrök és a közterület-felügyelő munkájukról, az Adó osztály pedig beszámol a kivetett
mezőőri járulék megfizetésének alakulásáról.
Mezei őrszolgálat:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának döntése alapján 1998 szeptembere óta a város külterületén és zártkerti
részein 5 fős mezei őrszolgálat működik.
Az őrszolgálat széles tevékenységi köréből a legjelentősebbek a következők:
terménylopások megakadályozása
művelési kötelezettség betartatása
veszélyes gyomok elleni védekezésre felszólítás
földutak karbantartásának kieszközölése
külterületi kóbor ebek befogása
szemétlerakások megelőzése, megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtétele
rendőrség munkájának segítése
őrzés, felügyelet
Az idei évi koronavírus helyzetben közreműködtek a Hősök úti egészségügyi intézmény biztonságos működése
érdekében.
A 2021. évben a város külterületén előforduló jogsértő magatartások és jelentősebb események, melyek intézkedést
igényeltek:
– illegális szemét- és zöld-hulladék lerakás
– falopás miatti figyelmeztetések
– művelési kötelezettség elmulasztása miatti figyelmeztetések
– parlagfű elleni védelem elmulasztása miatti figyelmeztetések
– állattartással kapcsolatos bejelentések
A mezei őrszolgálat tagjai rendszeresen együttműködnek a helyi rendőrséggel, munkájukat gyakran segítik
járőrözéssel megfigyeléssel.
A mezőőri őrszolgálat részére 2021. évben 89.600 Ft értékű lőszer és 13.119 Ft értékű könnyfakasztó spray,
valamint 1.092.300 Ft értékben munkaruha került beszerzésre.
Közterület-felügyelő:
2021-ben a közterület felügyelői munkakört 1 fő tölti be.
Munkája során:
felügyeli közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok betartását,
felügyeli a közrendet, és a közbiztonságot,
védi az önkormányzati vagyont,
állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatokat lát el,
felügyeli a városi piacok és vásárok rendjét,
felügyeli a közút tisztántartását, a hó eltakarítását, a köztisztaságot és az utak síkosságának
megszüntetését,
felügyeli a városi belvíz és csapadékvíz elvezető csatornák karbantartását,
felügyeli vendéglátó helységek működését.
Intézkedések:
35

·
A közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló
önkormányzati rendelet megsértése miatti eljárás megindítása összesen 116 esetben történt.
·
Szabálysértési feljelentés 13 esetben történt.
·
Illegális hulladék lerakás bejelentése a Hulladékgazdálkodási Főosztály részére 10 esetben történt.
A közterület felügyelő részére jelenleg van folyamatban formaruha beszerzés 240.792 Ft értékben.
Mindkét szolgálati egység bevonásra kerül:
a város 3 pontján iskolai előadási napokon, a gyalogos-átkelőhelyen való gyalogos és kerékpáros
közlekedés biztosítása
az önkormányzat rendezvényeinek biztosításába
a 72 éven felüli lakosok ajándékcsomagjának kézbesítésébe
Összességében elmondható, hogy a mezei őrszolgálat és a közterület felügyelő tevékenysége, közreműködése
helyi vadásztársaságokkal, rendőrséggel, a földhivatallal, nem utolsó sorban a helyi termelőkkel eredményes és
megfelelő.
A mezei őrszolgálat működési költsége az 5 fő mezőőr személyi juttatását, a személyi juttatások utáni munkaadót
terhelő járulékokat, valamint a dologi kiadásokat foglalja magába. Ezeknek a költségeknek az alakulását az alábbi
táblázat foglalja össze:
ezer Ft
Költség nem
2020. tény
2021. előirányzat
2021. I-III. n.év
Személyi juttatás
13.187
16.639
9.813
Munkaadót terhelő járulék
2.172
2.368
1.521
Dologi kiadás
1.838
2.276
1.596
Működési kiadás összesen:
17.197
21.283
12.930
A kifizetett működési költség alapján negyedévente kerül igénylésre a mezei őrszolgálat működéséhez kapcsolódó
állami támogatás, melynek összege 90.000 Ft/hó/fő. További bevétel a bérkompenzáció jogcímen igénybe vehető
állami támogatás. A bevételek alakulását a következő táblázat mutatja:
ezer Ft
Bevétel jogcíme
2020. tény
2021. előirányzat
2021. I-III. n.év
Költségvetési támogatás
5.400
5.400
2.700
Kereset-kieg. állami tám.
68
-----1
Bevételek összesen:
5.468
5.400
2.701
A mezőőri járulék bevételének alakulása:
ezer Ft
2020. tény
Kivetett mezőőri járulék
14.801
Ügyfelek száma, fő
1.248
Befolyt mezőőri járulék
12.633

2021. előirányzat
--------12.000

2021.10.31.
14.802
1.228
10.635

A mezőőri járulék megfizetésének határideje október 31., de a befizetések még jelenleg is folyamatosan érkeznek.
Év végéig a tervezett 12 millió forintos bevétel várhatóan teljesülni fog. A 10.000 forint tartozás feletti hátralékok
adók módjára történő behajtásra átadásra kerülnek. Ebben az évben 1.454 ezer forint mezőőri járulék hátralék került
így behajtásra.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A bizottság a mezőőri és közterület felügyelői beszámolót és a
mezőőri járulék előirányzatának teljesüléséről szóló beszámolót
elfogadja.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság a mezőőri és közterület felügyelői beszámolót és a
mezőőri járulék előirányzatának teljesüléséről szóló beszámolót
elfogadja.

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
36

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mezőőri és közterület felügyelői beszámolót és a
mezőőri járulék előirányzatának teljesüléséről szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. november 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági Oktatási- Képzési
Alapítvány támogatási kérelme
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági Oktatási- Képzési Alapítvány egyedi támogatási kérelmet
nyújtott be egy újabb kiadvány támogatására, Petőfi Sándor és családja Gyomán történő átutazásának emlékére
„Útban Segesvár felé” címmel.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 4. pontja értelmében a Képviselőtestület hatásköréből nem ruházható át az alapítványi forrás átadása, átvétele.
A kérelem az előterjesztés mellékletében található.
Az Alapítvány részére 150.000,-Ft támogatás megállapítását javasoljuk Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdésében meghatározott
Polgármesteri Alap terhére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, döntésének meghozatalára.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslat elfogadását, a
támogatás megállapítását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslat elfogadását, a
támogatás megállapítását.

Döntési javaslat
"Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági Oktatási- Képzési Alapítvány kérelmének támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági
Oktatási- Képzési (5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.) részére 150.000,-Ft, azaz egyszázötvenezer Forint
támogatást állapít meg „Útban Segesvár felé” című könyv kiadásának támogatására. A támogatás forrása a
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021 (II. 25.) önkormányzati rendelet 6.
§ (2) bekezdésében meghatározott Polgármesteri Alap.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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„Bethlen Gábor" Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági
Oktatási - Képzési Alapítvány
Gyomaendrőd, Hősök

5500

u. 40 sz.

Képviseli: Gubucz József

Gyomaendrőd

Mobil : +36 30 591 71 71

Város Polgármestere

Toldi Balázs úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!
Alapítványunk,

helytörténeti

írások

közreadásában

végzett,

eddigi

tevékenységét egy újabb kiadvány gondozásával folytatni kívánja.
Ez újabb kiadványt Petőfi Sándor és családja Gyomán történő átutazásának
emlékére, Útban Segesvár felé címmel összeállított, a szerző, Babos László által
szerkesztett A/5-ös formátumban, 500 példányban, ebben az évben tervezzük
elkészíttetni. Bemutatása jövőre lesz időszerű.
A kiadvánnyal a szerző és Alapítványunk is, csatlakozik a Petőfi Sándor-Emlékév
Gyomaendrődi eseményeihez és Gyomaendrőd létrejöttének 40. évfordulója

megünnepléséhez.
A kiadvány nyomdai költsége bruttó 300 ezer Ft. A kiadvány elkészítésének
egyéb költségeit (grafikai, tördelői munka, olvasószerkesztői munka, korrektori munka
anyaggyűjtés

költsége, lektori munka, stb.) nem vettük figyelembe, azt segítőink térítés

nélkül végezték.
Jelenleg, a könyv kiadásának fedezésére, a szerző jóvoltából 150 ezer forint áll
rendelkezésünkre.
Tekintettel a fentiekre, azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk Polgármester
Úrhoz, a Képviselőtestülethez, hogy a kiadvány megjelentetését 150 ezer
forinttal támogatni szíveskedjenek.
A támogatás összegét a Takarékbanknál vezetett 53200015 - 10000056 sz.
számlánkra kérjük utalni. Kérem, hogy az átutalási megbízás „Közlemény"
rovatában a Segesvár szót szíveskedjenek beírni.
Tisztelt Polgármester Úr!
Fáradozását ezúton is tisztelettel köszönjük!
Gyomaendrőd,

2021. 11. 10.

~l!;J
Az alapítvány képviselője
„Bethlen Gábor"
Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági

Oktatási - Képzési Alapítvány
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
Adószám: 19062372-1-04

Békéscsaba i Szakképzési Cent.r um
Szent-Györgyi Albe rt Technikum és Kollé g iu m
Nyomdaipari Tudás- és Képzőközpont
5600 Békéscsaba , Gyulai út 53-57 .· E-mail: nyomda@bszc.hu
lkt . szám: 20211
Útban Segesvár felé, Gyomaendrőd

Tisztelt Babos László!

Köszönjük megkeresését!
Árajánlatunkat alább olvashatja. Az árajánlattal kapcsolatban bármely kérdésére szívesen válaszolunk , a
termék paramétereinek változása esetén pedig újabb árajánlatokkal állunk rendelkezésére.

10512 Útban Segesvár felé 86 oldal - 500 pid
Méret:

148x210 mm (A/5)

Terjedelem:

88 oldal

Példányszám:

500 db

Hozott anyag:

PDF

Nyomás:

86 oldal 1+1 szín fekete
80gr0fszet_1110 80 g/m2

Nyomás:

2 oldal 4+0 szín CMYK
Color Copy 300 g/m2 digit 300 g/m2

Ár:

568,00 Ft/db+ 5% ÁFA

Bruttó ár:

596,40 Ft/db

Nettó összköltség:

284 OOO Ft+ 5% ÁFA

Bruttó összköltség:

298 200 Ft

Késztermék nettó súlya: 64 kg

Megrendelés

10513 Útban Segesvár felé 86 oldal - 500 pid
Nyomás:

86 oldal 4+4 szín CMYK
80gr0fszet_ 1110 80 g/m2

Nyomás:

2 oldal 4+0 szín CMYK
Color Copy 300 g/m2 digit 300 g/m2

Ár:

1 355,00 Ft/db+ 5% ÁFA

Bruttó ár:

1 422,75 Ft/db

Nettó összköltség:

677 500 Ft+ 5% ÁFA

Bruttó összköltség:

711 375 Ft

Késztermék nettó súlya : 64 kg

Megrendelés

Kapcsolattartó : Szabados Nelli
Az árajánlatot készítette : Sántáné Fazekas Tünde (e-mail : tfazek@gmail.com)

Amennyiben árajánlatunk elnyerte tetszését, megrendelését mindenképpen írásban legyen kedves elküldeni.

Tisztelettel:
Sántáné Fazekas Tünde
vezető

Békéscsaba , 2021.11.10

Sántáné Fazekas Tünde

E-mail: tfazek@gmail.com

16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. november 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Helyiségbérleti díjak és egyéb területek bérleti díjainak módosítása
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek és területek hasznosításánál a szerződések
többségében kikötésre került a bérleti díj évente történő felülvizsgálata. Azon szerződések adatai, amelyek esetében
nincs kikötve a bérleti díj módosítás az előterjesztés mellékletben kerültek kimutatásra.
I. Szerződés módosítás KSH által közölt fogyasztó árindex alapján.
Az Önkormányzati Közös Hivatalban ügyfélszolgálati irodát működtető E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft-vel kötött
bérleti szerződésben a bérleti díj módosítása a tárgyévet megelőző KSH által közölt fogyasztó árindex mértékéhez
van kötve. A módosítás esedékessége: tárgyév január 1. Ezen szerződések esetében a KSH által közölt fogyasztó
árindex elérhetőségét követően, annak mértékével növelt bérleti díj kerül számlázásra.
A bérleti díj mértéke a KSH által közölt éves fogyasztói árindex, illetve az épület tárgyévet megelőző év közmű
szolgáltatásainak kigyűjtött költségei alapján a használt helyiség alapterületének arányában jutó összeg
figyelembevételével évente újra megállapításra kerül. A módosított bérleti díj tárgyév január 1-től esedékes.
A UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. által Fő út 173-179. szám alatt lévő erősáramú helyiség használatra
kötött szerződés szerint a felek évente felülvizsgálják a bérleti díj mértékét. A bérleti díj azonban a KSH által közölt
fogyasztó árindex változás mértékével arányosan módosítható. Az eddigiek során a bérlő elfogadta a bérleti díj KSH
által közölt fogyasztó árindex változás mértékével történő emelését.
II. Szerződés módosítás a következő költségvetési évre tervezett kormány által közölt éves fogyasztói árindex
alapján.
A szerződések másik típusánál a bérleti, valamint használati díjak emelésének a mértéke a következő költségvetési
évre tervezett, vagy a költségvetési törvényben rögzített „éves fogyasztói árindex figyelembevételével kerül
megállapításra.” A felülvizsgálat esedékessége 2021. november 30. Ezen jogviszonyok estében a bérleti, illetve a
használati díj módosítása a tárgyévre előre történik a felek közös megegyezése alapján.
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben rögzített fogyasztói árindex: 3,0
%.
A 2022. évre javasolt nettó bérleti díjak 3,0 %-kal kerekítetten kerültek emelésre.
Megnevezés, bérlő
Szabadság tér 12,58 m2
Buszállomás-trafik, Bak János
Erzsébet – liget, 1298 hrsz., 293 m2
Kiss Sándor
Kossuth út 30., üzlethelyiség, 24,36 m2,
Horváth Béla egyéni vállalkozó
Fő út 173-179., irodahelyiség
22,24 m2
Vaszkó Sándorné
Fő út 42., Hétszínvirág-Tüskevár Bt.
B-4. kat. termálkút (Áchim utca)
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
Piacok üzemeltetése és vásárrendezés

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

Nettó bérleti díj
Javasolt nettó bérleti
2021. évben
díj 2022. évre
6.300,- Ft/hó
6.500,- Ft/hó
734.400,- Ft/év

756.000,- Ft/év

31.900,- Ft/hó

33.000,- Ft/hó

Határozatlan időre

11.750,- Ft/hó

12.100,- Ft/hó

2024. december 31.
napjáig
Határozatlan időre

42.300,- Ft/hó

43.600,- Ft/hó

552.000,- Ft/év

569.000,- Ft/év

2024. december 31.

113.300,-Ft/hó

116.700,-Ft/hó
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Markt-Plus Kft.

napjáig

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. által használt 1090, 1293/5, 1295/2 és 1298 hrsz.-ú önkormányzati
ingatlanok bérleti díját 2022. évre nettó 12.183.000,- Ft/év+ÁFA összegben javasoljuk meghatározni. A szezonális
forgalomra való tekintettel kettő részletben, 40 – 60 % megosztásban tárgy év május 31-ig, illetve szeptember 30-ig
javasoljuk a bérleti díj megfizetését.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntését határozati javaslat formájában hozza
meg.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a határozati javaslat szerint a
bérleti díjak módosítását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a határozati javaslat szerint a
bérleti díjak módosítását.

Döntési javaslat
"Bérleti szerződések módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a tulajdonában lévő bérbe adott területek és helyiségek bérleti díjait 2022.
január 1-i hatállyal 3,0 %-kal módosítja az alábbiak szerint.
Bérlemény és a bérlő/használó megnevezése
Szabadság tér, Buszállomás-trafik, Bak János
Vaszkó Sándorné, Fő út 173-179. irodahelyiségek
Kossuth út 30., üzlethelyiség, 24,36 m2,
Horváth Béla egyéni vállalkozó
Fő út 42., Hétszínvirág-Tüskevár Bt.
B-4. kat. termálkút (Áchim utca),
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
Erzsébet liget 1298 hrsz., 293 m2,
Kis Sándor földhasználati jogosult
Piacok üzemeltetése és vásárrendezés
Markt – Plus Kft.

Bérleti/használati díj
6.500,- Ft/hó + Áfa
12.100,- Ft/hó + Áfa
33.000,- Ft/hó + Áfa
43.600,- Ft/hó + Áfa
569.000,- Ft/év + Áfa
756.000,- Ft/év + Áfa
116.700,-Ft/hó+Áfa

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. által használt 1090, 1293/5, 1295/2
és 1298 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanok 2022. évi bérleti díját 12.183.000,- Ft/év+Áfa összegben határozza meg. A
szezonális forgalom figyelembevétele alapján 2022. május 31-ig 4.873.000,- Ft+Áfa, 2022. szeptember 30-ig, pedig
7.310.000,- Ft+Áfa bérleti díjat köteles megfizetni a társaság az Önkormányzat számára.
A bérleti díjak felülvizsgálata 2022. november 30.-val válik esedékessé.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés
módosításokhoz szükséges jognyilatkozatok kiadására.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2021. 11. 25.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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Kimutatás
Az önkormányzat tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek és területek bérleti díjairól, illetve a javasolt módosításokról
Megnevezés

Bérleti szerződés
lejárta

Szabadság tér 12,58 m2
Buszállomás-trafik
Piac és vásárrendezés
Markt-Plus Kft.
Kiss Sándor
Erzsébet – liget, 1298 hrsz., 293 m2
Vaszkó Sándorné
Fő út 173-179. 22,24 m2
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit
Kft.
1090, 1293/5, 1295/2, 1298
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit
Kft.
B-4. kat. termálkút
Kossuth út 30., üzlethelyiség, 24,36 m2,
Horváth Béla egyéni vállalkozó
Gyomaendrődi Német Nemzetiségi
Önkormányzat,
Hősök útja 39-43
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak
Gyomaendrődi Egyesülete

Határozatlan
szerződés
2024.12.31.

Bérleti díj módosításának, Nettó bérleti díj
Javasolt nettó bérleti díj
felülvizsgálatának
2021. évben
2022. évre
esedékessége:
idejű 2021.11.30.
6.300,- Ft/hó
6.500,- Ft/hó
2021.11.30

113.300,- Ft/hó

116.700,- Ft/hó

Az épület fennállásáig
Földhasználati jog
Határozatlan időre

2021.11.30.

734.400,- Ft/év

756.000,- Ft/év

2021.11.30.

11.750,- Ft/hó

12.100,- Ft/hó

Határozatlan időre

2021.11.30.

11.828.000,- Ft/év

12.183.000,- Ft/év

Határozatlan időre

2021.11.30.

552.000,- Ft/év

569.000,- Ft/év

Határozatlan időre

2021.11.30

31.900,-Ft/hó

33.000,-Ft/hó

Határozatlan időre

Éves szinten az
energiaköltségek
figyelembevételével
Éves szinten az
energiaköltségek
figyelembevételével

18.000,-Ft/hó

-

18.000,-Ft/hó

-

Határozatlan időre

TÁJÉKOZTATÁS
A tárgyévet megelőző KSH által közölt fogyasztó árindex mértékével emelésre kerülő bérleti díjakról

Megnevezés

Bérleti szerződés lejárta

E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft.
Selyem út 124., iroda helyiség
13,50 m2.
Vodafone Magyarország Zrt.
Fő út 173-179. erősáramú helyiség,
15,96 m2

Határozatlan idejű
szerződés
Határozatlan idejű
szerződés

Bérleti díj módosításának 2021. évben számlázott
esedékessége:
Nettó bérleti díjak
Tárgyév január 1. napjától
9.843,- Ft/hó

Tárgyév január 1. napjától

A bérleti díjak 2022. évben kerülnek megemelésre a KSH által közölt 2021. évi fogyasztói árindex mértékével.

13.939,- Ft/hó

TÁJÉKOZTATÁS
Egyéb bérleti szerződésekről, melyeknél nincs kikötve az évente történő bérleti díj módosítás

Megnevezés

Bérleti szerződés lejárta

Nemzeti Agrárkamara
Selyem út 124., földszint iroda helyiség
99,15 m2.
Szarka Róbert egyéni vállalkozó
Fő út 81/2. emelet, 15,96 m2

Határozatlan
szerződés
2023. május 31.

Számlázott bruttó
bérleti díj (Ft)
idejű
150.000,- Ft/hó

63.000,- Ft/hó

17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. november 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Zártkerti közterületek elnevezése
Lép Edit Aliz
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!
Gyomaendrődön, a Torzsás-zugban és a Dan-zugban ingatlan tulajdonnal rendelkező polgárok cím megállapítási
kérelemmel fordultak a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez annak érdekében, hogy
alkotmányos jogukat gyakorolva lakcímet létesítsenek olyan ingatlanokra, amelyek a Torzsás-zugban és a Danzugban lévő közterületekhez csatlakoznak, és jelenleg nem szerepelnek a Központi Címregiszterben (a
továbbiakban: KCR). A Kormányablakok csak olyan címelemre teszik lehetővé a lakóhely vagy tartózkodási hely
létesítését (lakcímkártya kiadását) amelyik cím megtalálható a KCR-ben. A jegyzői címkezeléshez így olyan címadat
beszerzése vált szükségessé, amelynek megállapítása az önkormányzat hatáskörébe tartozik. A címképzésért
felelős Jegyző csak a Képviselő-testület döntésének megfelelő közterület nevű címelemet jegyezheti be a KCR-be,
így a Polgármesterhez fordult az érintett közterületek, illetve közforgalomnak megnyitott magánutak elnevezése
érdekében. A hiányzó címadat megállapítása érdekében a Torzsás-zugban és a Dan-zugban lévő
önkormányzati/állami tulajdonú a mellékletben felsorolt közterületeket szükséges elnevezni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről
szóló 15/2013. (V. 10.) önkormányzati rendeletének 4/A. § (2) bekezdése értelmében a magánút elnevezési
eljárásban a közterület elnevezés szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy annak megindítását kizárólag a
tulajdonosa vagy annak egyetértésével a címképzésért felelős szerv kezdeményezheti.
A fenti cél elérése érdekében megkerestem az állami tulajdonban lévő közterületek kezelőjét, a Körös-vidéki Vízügyi
Igazgatóságot, hogy a hatályos önkormányzati rendeletünk értelmében nyilvánítsa ki egyetértését a területek
elnevezéséhez.
Dr. Szonda Istvánnal történt egyeztetés során az alábbi közterület elnevezések merültek fel alternatívaként a
kataszteri és történelmi térképek áttekintése során:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Sulymos utca
Jégmadár utca
Feketególya utca
Nádirigó utca
Csíkász utca
Réticsík utca
Hínáros utca
Halas utca
Juhos utca
Nyárfás utca
Vidra utca
Hód út

Az előző zugok közterületeinek elnevezésekor egy adott témacsoport szerint születtek meg az elnevezések, például
a Harcsás zugban halfajtákról lettek elnevezve a közterületek. Ezen elv szerint a Torzsás zug és a Dan zug
közterületeit is lehet így tematizálni.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakan: Mötv.) 14/A. §-a alapján
minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található. Közterület elnevezéseként nem
alkalmazható ugyanazon településen belül azonos jellegű közterületre alkalmazandó azonos elnevezés, a
közterületek megkülönböztetését lehetővé tevő szabályokkal való ellentét miatt összetéveszthető elnevezés, vagy a
közterületek elnevezésére vonatkozó technikai feltételekkel ellentétes elnevezés (közterület elnevezése ötven
betűhelynél hosszabb nem lehet).
Az Mötv. 14. § (2) bekezdése szerint közterületnév nem lehet a) olyan személy neve, aki a XX. századi
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önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy b) olyan
kifejezés vagy olyan szervezet neve, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.
A közterület elnevezése az Mötv. 42. § 8. pontja alapján a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
A Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 79. § (2) bekezdése szerint a választás kitűzésétől a
szavazás napjáig nem lehet szavazókör sorszámát megváltoztatni, szavazókörbe sorolt cím besorolását
megváltoztatni, továbbá település megnevezésének, közterület nevének és jellegének, ház számának, épület vagy
lépcsőház jelének megváltozását a címnyilvántartásban átvezetni.
A szavazás kitűzése várhatóan 2022 januárjában fog megtörténni, így ha a november havi üléseken a közterület
elnevezésekről nem születik döntés, úgy azt már csak a szavazás napja utáni üléseken lehet újra megtárgyalni. A
született döntések feldolgozása és rögzítése a KCR-ben december hónapban történne. A KCR a két dátum között
csak korlátozottan használható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglalt indokok alapján döntsön a közterületek
elnevezéséről!
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

1. és 9. döntési javaslat: 0480 és 0820 hrsz.: A Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a Torzsászugi út és Danzugi
út elnevezések helyett a Bodoki Károly gát elnevezést javasolja, hogy a
teljes balparti védtöltés egy arra méltó személyről kapjon elnevezést.
2. döntési javaslat: Nyárfás utca
3. döntési javaslat: Sulymos utca
4. döntési javaslat: Jégmadár utca
5. döntési javaslat: Feketególya utca
6. döntési javaslat: Vidra utca
7. döntési javaslat: Nádirigó utca
8. döntési javaslat: Réticsík utca
10. döntési javaslat: A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság új elnevezésként a Vásárhelyi Pál út elnevezést javasolja.
11. döntési javaslat: Hód út
12. döntési javaslat: Halas utca
13. döntési javaslat: Juhos utca
14. döntési javaslat: Hínáros utca

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

1. és 9. döntési javaslat: A Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság által javasolt Bodoki Károly gát elnevezését
támogatja.
2. döntési javaslat: Nyárfás utca
3. döntési javaslat: Sulymos utca
4. döntési javaslat: Jégmadár utca
5. döntési javaslat: Feketególya utca
6. döntési javaslat: Vidra utca
7. döntési javaslat: Nádirigó utca
8. döntési javaslat: Réticsík utca
10. döntési javaslat: A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság által javasolt Vásárhelyi Pál út elnevezését támogatja.
11. döntési javaslat: Hód út
12. döntési javaslat: Halas utca
13. döntési javaslat: Juhos utca
14. döntési javaslat: Hínáros utca

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

1. és 9. döntési javaslat: A Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság által javasolt Bodoki Károly gát elnevezését
támogatja.
2. döntési javaslat: Nyárfás utca
3. döntési javaslat: Sulymos utca
4. döntési javaslat: Jégmadár utca
5. döntési javaslat: Feketególya utca
6. döntési javaslat: Vidra utca
7. döntési javaslat: Nádirigó utca
8. döntési javaslat: Réticsík utca
10. döntési javaslat: A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
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Bizottság által javasolt Vásárhelyi Pál út elnevezését támogatja.
11. döntési javaslat: Hód út
12. döntési javaslat: Halas utca
13. döntési javaslat: Juhos utca
14. döntési javaslat: Hínáros utca
1. döntési javaslat
"Zártkerti közterületek elnevezése - Torzsás zug"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Gyomaendrőd, külterület 0820
helyrajzi számú, a Magyar Állam tulajdonában és a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő, kivett töltés
megnevezésű közterületnek 2021. november 26. napjától a .............................. nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Zártkerti közterületek elnevezése - Torzsás zug"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Gyomaendrőd, külterület 0387
helyrajzi számú, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, kivett töltés megnevezésű
közterületnek 2021. november 26. napjától a …………………………………. nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Zártkerti közterületek elnevezése - Torzsás zug"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Gyomaendrőd, külterület 0385
helyrajzi számú, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, kivett töltés megnevezésű
közterületnek 2021. november 26. napjától a …………………………………. nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"Zártkerti közterületek elnevezése - Torzsás zug"
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Gyomaendrőd, zártkert 16271
és 16236 helyrajzi számú, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, kivett saját használatú út
megnevezésű közterületeknek 2021. november 26. napjától a …………………………………. nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
5. döntési javaslat
"Zártkerti közterületek elnevezése - Torzsás zug"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Gyomaendrőd, zártkert
14203/17 helyrajzi számú, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, kivett saját használatú út
megnevezésű közterületnek 2021. november 26. napjától a …………………………………. nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
6. döntési javaslat
"Zártkerti közterületek elnevezése - Torzsás zug"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Gyomaendrőd, zártkert 16315
helyrajzi számú, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, kivett saját használatú út
megnevezésű közterületnek 2021. november 26. napjától a …………………………………. nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
7. döntési javaslat
"Zártkerti közterületek elnevezése - Torzsás zug"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Gyomaendrőd, külterület 0391
helyrajzi számú, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, kivett út megnevezésű, valamint a
Gyomaendrőd, zártkert 16338 helyrajzi számú, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, kivett
saját használatú út megnevezésű közterületeknek 2021. november 26. napjától a ………………………………….
nevet adja.
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Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
8. döntési javaslat
"Zártkerti közterületek elnevezése - Torzsás zug"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Gyomaendrőd, zártkert
14204/2 helyrajzi számú, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, kivett saját használatú út
megnevezésű közterületnek 2021. november 26. napjától a …………………………………. nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
9. döntési javaslat
"Zártkerti közterületek elnevezése - Dan zug"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Gyomaendrőd, külterület 0480
helyrajzi számú, a Magyar Állam tulajdonában és a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő, kivett töltés
megnevezésű közterületnek 2021. november 26. napjától a .......................... nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
10. döntési javaslat
"Zártkerti közterületek elnevezése - Dan zug"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Gyomaendrőd, külterület
0447/14 helyrajzi számú, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, kivett út megnevezésű, a
Gyomaendrőd, külterület 0458 helyrajzi számú a Magyar Állam tulajdonában és a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
kezelésében lévő, kivett út megnevezésű, a Gyomaendrőd, zártkert 16505, 16514, 16545 és 16552 helyrajzi számú,
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, kivett saját használatú út megnevezésű, valamint a
Gyomaendrőd, zártkert 16551 helyrajzi számú, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, kivett út
megnevezésű közterületeknek 2021. november 26. napjától a …………………………………. nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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11. döntési javaslat
"Zártkerti közterületek elnevezése - Dan zug"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Gyomaendrőd, külterület 0449
helyrajzi számú, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, kivett út megnevezésű közterületnek
2021. november 26. napjától a …………………………………. nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
12. döntési javaslat
"Zártkerti közterületek elnevezése - Dan zug"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Gyomaendrőd, zártkert 15536
és 15622 helyrajzi számú, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, kivett közút megnevezésű
közterületeknek 2021. november 26. napjától a …………………………………. nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
13. döntési javaslat
"Zártkerti közterületek elnevezése - Dan zug"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Gyomaendrőd, zártkert 15577
helyrajzi számú, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, kivett közút megnevezésű
közterületnek 2021. november 26. napjától a …………………………………. nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
14. döntési javaslat
"Zártkerti közterületek elnevezése - Dan zug"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
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CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva a Gyomaendrőd, külterület 0439
helyrajzi számú, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, kivett út megnevezésű közterületnek
2021. november 26. napjától a …………………………………. nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Gyomaendrőd, Torzsás zug címmegállapítása

Elnevezendő helyrajzi számok:
A megközelítés kétféle módon történhet:
Jelölés

Helyrajzi
szám

Megnevezés

0820

kivett töltés

0387

kivett töltés

Tulajdonos
Magyar Állam,
Körös-Vidéki Vízügyi
Igazgatóság
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

Javaslat
Torzsászugi út

Belső utcák:
Jelölés

Helyrajzi
szám

Megnevezés

0385

kivett töltés

16271,
16236

kivett saját
használatú út
kivett saját
használatú út
kivett saját
használatú út

14203/17
16315
0391
16338
14204/2

kivett út
kivett saját
használatú út
kivett saját
használatú út

Tulajdonos
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

Javaslat

Gyomaendrőd, Dan zug címmegállapítása
Kérelmek:
Laczkó Attila Péter 2200 Vecsés, Ady Endre utca 51. sz. alatti lakos, a tulajdonát
képező Gyomaendrőd, zártkert 16452 hrsz. alatti kert megnevezésű ingatlanba kíván

lakcímet létesíteni.

Kovács Krisztián 5520 Szeghalom, Petőfi Sándor utca 64. sz. alatti lakos, Kovácsné

Kincses Anikó 5520 Szeghalom, Petőfi Sándor utca 64. sz. alatti lakossal közös
tulajdonukat képező Gyomaendrőd, zártkert 15522 hrsz. alatti zártkerti művelés alól
kivett terület megnevezésű ingatlanba kíván lakcímet létesíteni.

Sós Gábor 5630 Békés, Magyar utca 50. sz. alatti lakos, a tulajdonát képező
Gyomaendrőd, zártkert 15560/6 hrsz. alatti gyümölcsös és szántó megnevezésű
ingatlanba kíván lakcímet létesíteni.

Péntek-Deák Mónika 5700 Gyula, Lechner György utca 8. sz. 1. em. 6. a. alatti lakos a

tulajdonát képező Gyomaendrőd, zártkert 15506 hrsz. alatti kert és gazdasági épület
megnevezésű ingatlanba kíván lakcímet létesíteni.

Jelenleg a közutak elnevezéssel nem rendelkeznek.

Elnevezendő helyrajzi számok:
Megközelítés:
Jelölés

Helyrajzi
szám

Megnevezés

Tulajdonos

Javaslat

0480

kivett töltés

Magyar Állam,
Körös-Vidéki Vízügyi
Igazgatóság

Danzugi út

Belső utcák:
Helyrajzi
szám

Megnevezés

Tulajdonos

0439

kivett út

1.

16545

kivett saját
használatú út

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

2.

16551

kivett út

3.

16552

kivett saját
használatú út

4.

0447/14

kivett út

5.

16505

6.

16514

Jelölés

kivett saját
használatú út
kivett saját
használatú út

0458

kivett út

0449

kivett út

15536

kivett közút

15622

kivett közút

15577

kivett közút

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

Magyar Állam,
Körös-Vidéki Vízügyi
Igazgatóság
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

Javaslat

1.

2.

3.
6.
5.

4.

345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet - a központi címregiszterről és a
címkezelésről
Hatály: 2020.III.1. -

Jogtár
Indoklás
1. oldal

1. melléklet a 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelethez
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
32a.
1
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
1

A
Egységes ingatlan-nyilvántartási
adatbázisban szereplő kód
119
99
25
121
19
8
100
69
70
72
107
33
98
111
131
41
88
93
54
13
12
4
5
80
10
16
15
79
32
20
136

B
közterületjelleg

45
47
24
108
7
63
46
17
22
9
57
6
61
134
36
75
118

mélyút
negyed
oldal
országút
park
part
pincesor
puszta
rakpart
sétány
sikátor
sor
sugárút
szállás
szektor
szél
szer

allé
alsó rakpart
alsósor
bekötőút
dűlő
fasor
felső rakpart
felsősor
főtér
főút
gát
határ
határsor
határút
ipartelep
kert
kertsor
korzó
környék
körönd
körtér
körút
köz
lakópark
lakótelep
lejtő
lépcső
lépcsősor
liget
major
majorság

Beiktatta: 404/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet 10. §, 1. melléklet 1. Hatályos: 2015. XII. 16-tól.

345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet - a központi címregiszterről és a
címkezelésről
Hatály: 2020.III.1. 50.
51.
52.
53.
54.
55.
55a.
1
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
2

73
123
92
18
21
2
137

sziget
szőlőhegy
tag
tanya
telep
tér
tere

35
11
3
1
59
90
120
62
49
52
48
44
39
38
64

tető
udvar
út
utca
útja
üdülőpart
üdülősor
üdülőtelep
vár
várkert
város
villasor
völgy
zug
bokor

Jogtár
Indoklás
2. oldal

---->>----->>--<<-----<<----

1
2

Beiktatta: 404/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet 10. §, 1. melléklet 2. Hatályos: 2015. XII. 16-tól.
Beiktatta: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (5), 1. melléklet 1. Hatályos: 2017. VIII.
8-tól.

18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. november 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A „temetők rendje” szabályzat felülvizsgálata
Dr. Csordás Ádám, Dinya József
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-testülete 2021. szeptemberi rendes ülésén alkotta meg a kegyeleti
közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről szóló 23/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban:
Rendelet).
A Rendelet 4. § (3) bekezdése rögzíti, hogy 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.
A Rendelet megalkotásával egyidejűleg a közszolgáltatást ellátó Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. Ügyvezetője,
Dinya József, benyújtotta a temetőkbe történő behajtás, valamint a temetők rendjének fenntartására vonatkozó
szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) a Képviselő-testület részére megismerésre és véleményezésre.
A Szabályzatot a Képviselő-testület bizottsági véleményezés nélkül, az októberi rendes ülésén tárgyalta. Több
képviselői észrevétel, indítvány is megfogalmazásra került a Szabályzat módosítására, kiegészítésére vonatkozóan.
Betkó József képviselő javasolta, hogy a szabályzatot adják vissza ügyvezető úrnak átfogalmazásra. Néhány
példával indokolta javaslatát. Az egyik a temetők nyitva tartása, téli-nyári időszámítás. Téli időszám esetén 7-17
óráig. Mivel november 1 a Mindenszentek már a téli időszámításba esik, így ez azt jelentené, hogy 17 órakor el kell
hagyni a temetőt. A másik, hogy felesleges ismétlések vannak a szabályzatban. Ugyanakkor hiányzik a lényeg, hogy
ki milyen indokkal, milyen feltételekkel és mennyi időre kaphat behajtási engedélyt és az meddig érvényes.
Béres János képviselő javasolta, hogy a szabályzatba kerüljön bele, hogy bármely temetkezési szolgáltató a
temetés, vagy síremléket készítő vállalkozó a tevékenysége során keletkezett földmaradványt, csak a temető
üzemeltetője által kijelölt helyen helyezheti el.
Dinya József ügyvezető hangsúlyozta, hogy az a temetői rend, melyet benyújtott a képviselő-testület felé, egy több
éve meg lévő szabályzat, azt dolgozta át, és egészített ki azzal a behajtási renddel, melyet a képviselő-testület is
elfogadott, hogy a temetések ideje alatt korlátozva legyen a gépkocsikkal történő behajtás. Amennyiben az
átdolgozást elrendeli a képviselő-testület, úgy kérte, hogy írásban adják meg, hogy mit változtassanak.
Toldi Balázs polgármester módosító javaslattal élt. Mivel a bizottságok nem véleményezték a temetői rendet, ezért
javasolta, hogy a novemberi ülésre kerüljön a bizottságok elé, véleményezzék, tegyék meg javaslataikat, azok
kerüljenek bedolgozásra a szabályzatba és úgy kerüljön ismét a képviselő-testület elé elfogadásra.
Fentiekre tekintettel a Szabályzat jelen előterjesztés mellékleteként először a Képviselő-testület bizottságai elé került
benyújtásra, azzal, hogy a bizottsági üléseken tett megállapítások és kiegészítések Ügyvezető Úr részére
megküldésre kerülnek, melyek beépítését követően a felülvizsgált Szabályzat kerül a Képviselő-testület elé
megismerésre és véleményezésre.
A Képviselő-testület Bizottságai megtárgyalták a Szabályzatot, és több módosító, kiegészítő javaslatot fogalmaztak
meg, melyek mentén Ügyvezető Úr módosította a Szabályzat tartalmát, és a módosított tartalmat elfogadásra
benyújtotta Képviselő-testület részére. A benyújtott Szabályzat az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a Szabályzat elfogadására!
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottsága „A temetők rendje” szabályzat felülvizsgálata során
az alábbi javaslatokat teszi:
48

A Szabályzat alkalmazzon a téli-nyári időszámítás helyett konkrét
határnapokkal megjelölt nyitvatartási rendet. A Bizottság javasolja a nyári
időszámítás helyett az április 1. - november 3. időszak megjelölését,
valamint november 4. - március 31. időszakot a téli időszámítás
megjelölés helyett.
A Szabályzatban szereplő, ismétlődően leírt pontok kerüljenek
felülvizsgálatra és törlésre.
A temetési napokon a temetési szertartást megelőzően egy órával a
behajtást minden gépjárműre vonatkozóan korlátozni szükséges, ezzel
biztosítva a temetési szertartás zavartalan megtartását.
A szabályzatba kerüljön bele, hogy bármely temetkezési szolgáltató a
temetés, vagy síremléket készítő vállalkozó a tevékenysége során
keletkezett földmaradványt, csak a temető üzemeltetője által kijelölt
helyen helyezheti el.
Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi
Bizottság

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága javasolja a Gyomaendrőd Város
Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottságának javaslatait elfogadásra, azzal, hogy a nyitvatartási rend nyári
időszakának végét november 3. helyett november 9. nappal állapítsa meg.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság mind a Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság által, mind a Gyomaendrőd
Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága által tett módosító javaslatoknak a Szabályzatba
való beépítését javasolja.

Döntési javaslat
"A „temetők rendje” szabályzat felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megismerte és elfogadja „A Temetők rendje” tárgyában megküldött
szabályzatot.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. november 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Turisztikai applikáció fejlesztés
Petényi Roland osztályvezető
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!
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy településünkön a turisztikai ágazat jelentős átalakuláson, fejlődésen
megy keresztül. A következő években Önkormányzatunk több jelentős idegenforgalmi fejlesztést is tervez megvalósítani.
Fontos és lehetőségekkel teli időszak előtt állunk. Annak érdekében, hogy városunk minél sikeresebb legyen, a jövőben
egységesen kell gondolkoznunk, terveznünk és dolgoznunk.
A digitalizáció térnyerése új trendeket eredményezett a turizmusban is. Egyre több olyan mobilapplikáció jelenik meg az online
térben, ami segít a szállásfoglalásban, vagy az informálódásban, vagy túrák szervezésében vagy éppen az adott település,
térség rendezvényei közötti eligazodásban nyújt segítséget a használóinak.
Fontosnak tartjuk, hogy legyen egy egységes arculattal (az elmúlt testületi ülésen kiírt pályázatra támaszkodva) rendelkező, a
helyiek és az ide érkezők által is használható mobil alkalmazás, amelyben a felhasználója információt tud kapni a
településünket érintő:
- turisztikai programok, események, rendezvények
- látnivalók (pl.: épületek, templomok, várak, kastélyok, múzeumok, képtárak, kiállítások, szobrok, emléktáblák)
- természeti helyek (pl.: kilátók, barlangok, tanösvények)
- történelmi, ipartörténeti emlékhelyek
- szálláshelyek, vendéglátóhelyek
- szabadidő, szórakozás (strandok, fürdők, kalandparkok, lovardák, kölcsönzők)
- helyi értéktár, a helyi értéktárban szereplő objektumok – túrák, virtuális kiállítások, kulturális séták – helytörténeti játékok,
játékos feladatok
- helyi hírek, információk, hasznos tudnivalók
Előzetesen bekérésre kerültek indikatív ajánlatok. Ezek alapján elmondhatjuk, hogy egy olyan alkalmazás kifejlesztése, és
üzembe helyezése, amely bír a fenti paraméterekkel és egy nagyobb, országos adatbázishoz is csatlakozik, továbbá fut ios és
android rendszereken is nagyságrendileg 6.000.000 Ft-ba kerül. Az ár tartalmazza a grafikai tervezést, az
alkalmazásfejlesztést, integrációt a turisztikai adatbázisba, az alkalmazás tesztelését, a kész alkalmazás publikálását a mobil
piacterekre Android, iOS platformokon, a publikációhoz szükséges grafikai elemek elkészítését, közreműködés az induló
adatbázis szerkesztésében (a tartalmi elemek, forrásanyagok - leírások, fotók - elkészítése a Megrendelő feladata). Továbbá
egy Info pont - érintőképernyős terminál - kiszolgáló szoftvert. A Terminál megjelenésének grafikai, funkcionális tervezését. A
terminál integrálását a turisztikai adatbázishoz. Az Info pont kiszolgáló szoftver korlátlan számú képernyőn megjeleníthető.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat 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 egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Döntési javaslat
"Turisztikai applikáció fejlesztés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. évi költségvetésbe a Fejlesztési kiadások
között Turisztikai applikáció néven elkülönít 6.000.000 Ft összegű keretet a tervezett mobil alkalmazás beszerzése céljára.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. november 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítása
Petényi Roland osztályvezető
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 Önkormányzata 337/2015. (VI. 25.) Gye. Kt. számú határozatával fogadta el a 2014-2020-as
programozási időszakra vonatkozó Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (továbbiakban: ITS). A programozási
időszak véget ért, az ITS-ben nevesített fejlesztések jó részét sikerült megvalósítani az eltelt időszakban.
A 2021-2027 es programozási időszak új kihívások elé állítja az önkormányzatokat, így Gyomaendrőd Város
Önkormányzatát is.
2021. szeptemberében a kormány elfogadta a Békés Megyei Önkormányzat által összeállított és megvalósítani
tervezett Integrált Területi Programot (továbbiakban: ITP) a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz
(TOP Plusz) keretében, ami tulajdonképpen a TOP Plusz „forgatókönyve” és egyfajta iránymutatás is a
megvalósítani tervezett fejlesztésekhez.
Megnyíltak az első TOP-Plusz felhívások is, amelyeknek a benyújtási határideje 2022. január 14.-e. A megjelent
felhívásokban szerepel, hogy minden pályázott tevékenységnek illeszkednie kell a Település által elfogadott ITShez, illetve az ITP-ben foglalt célokhoz is. Mivel a Kormány 2021 szeptemberében fogadta el a megyei ITP-t, ezidáig
az ITS felülvizsgálata, módosítása nem volt lehetséges.
Az ITS módosítására a benyújtott pályázat első mérföldkövéig van lehetőség, akkorra Gyomaendrőd ITS-ének
tartalmaznia kell a tervezett fejlesztéseket, és illeszkednie kell a megyei ITP-hez is.
Áttekintve az ide vonatkozó jogszabályokat, néhány fontosabbat kiemeltünk:
·
Az Építési törvény 60. § (10) szerint: Ha a településrendezési koncepció, integrált településfejlesztési
stratégia és településrendezési eszköz készítését a korábbi R. tartalmi követelményei alapján 2021. június 30-ig
megkezdték és legalább az előzetes tájékoztatási szakasz megindult, az új koncepció, stratégia, településrendezési
eszközök készítésére irányuló eljárást 2022. június 30-ig önkormányzati döntéssel le kell zárni. A 2022. június 30-ig
elkészített koncepció, stratégia és településrendezési eszköz 2027. június 30-ig maradhat hatályban és
módosításukra eddig az időpontig lehetőség van.
·
A 419/2021.(VII.15.) Korm rendelet (továbbiakban új R.) 78. § (1) a) szerint: A településfejlesztési koncepció, az
integrált településfejlesztési stratégia, településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat, a kerületi építési
szabályzat, a fővárosi rendezési szabályzat, a településtervek, a kézikönyv és a településképi rendelet legkésőbb
2021. december 31-ig megkezdett készítése és módosítása során a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (e § tekintetében a továbbiakban: korábbi R.) VI.
Fejezetének eljárási rendelkezéseit kell alkalmazni.
Fenti ellentmondás tisztázására Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal felvette a kapcsolatot Gombos Márk
főosztályvezetővel a Miniszterelnökség Településtervezési, Területrendezési és Világörökségi Főosztály Építészeti,
Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárságról és az az álláspont alakult ki a jogszabályok együttes
értelmezése során, hogy az Építési törvény 60. § (12) szerint A 2021. július 1-jét megelőzően elfogadott integrált
településfejlesztési stratégia és településfejlesztési koncepció, ha megfelel az új R. szerinti településfejlesztési terv
tartalmi követelményeinek, 2027. június 30-ig településfejlesztési tervként felhasználható. Ha a település nem
készített 2021. július 1-jét megelőzően integrált településfejlesztési stratégiát vagy az nem felel meg az új R.
követelményeinek, az új R-nek való átmeneti megfelelés érdekében a szükséges kiegészítések elkészítésével
településfejlesztési tervnek tekintendő tervet készíthet, amely 2027. június 30-ig hatályos.
Fentiek alapján megállapítható, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának az ITS-e jelen formájában nem felel
meg a törvényi előírásoknak, ezért az új R-nek való átmeneti megfelelés érdekében a szükséges kiegészítések
elkészítésével településfejlesztési tervnek tekintendő tervet készíthet, ami a meglévő ITS módosítását jelenti. A
módosítás megindításáról a Képviselő-testület jogosult dönteni
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni szíveskedjen és döntését
határozat formájában hozza meg.
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Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Döntési javaslat
"ITS módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Településrendezés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megkezdi az Integrált
Településfejlesztési Stratégia módosítását a 419/2021.(VII.15.) Korm rendelet 78. § (1) a) szerint annak érdekében,
hogy az elkészülő dokumentum településfejlesztési tervként funkcionáljon a 2021-2027 pályázati ciklusban.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

53

21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. november 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

DAREH taggyűlés delegált kijelölés
Pardi László osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat tagja a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását
Célzó Önkormányzati Társulásnak.
A hatályos Társulási Megállapodás 66.) pontja alapján a Taggyűlésen a tagönkormányzatok képviselő-testületei által
delegált polgármester, illetve önkormányzati képviselők vehetnek részt szavazati joggal.
Tehát a tagönkormányzat részéről megjelent személy szavazati joggal akkor rendelkezik, illetve a
határozatképesség szempontjából akkor vehető figyelembe, amennyiben őt a tagönkormányzat képviselő-testülete
határozatával a társulási tanácsba delegálta.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 416/2019. (XI.28.) számú határozatával már Toldi Balázs
polgármestert, akadályoztatása esetén pedig Lehóczkiné Timár Irén alpolgármestert delegálta a Taggyűlésbe.
A DAREH Önkormányzati Társulás gördülékeny működéséhez a tagönkormányzatok részéről szükséges több
személy delegálása, hogy bármelyikük akadályoztatása esetén legyen olyan személy, aki a tagönkormányzatot
képviselni tudja, hozzájárulva a Taggyűlés határozatképességéhez, mivel az elmúlt időszakban többször is előfordult
hogy a taggyűlés nem volt határozatképes.
A fent írtakra figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására:
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

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

Döntési javaslat
"Delegálás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlésébe Gyomaendrőd Város
Önkormányzat képviselőjeként Béres János képviselőt és Szujó Zsolt képviselőt is delegálja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. november 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrődi Futball Club kérelme
Pardi László osztályvezető
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Futball Club (5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 45.) kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz, mely
szerint tulajdonosi hozzájárulást kérnek az Erzsébet ligeti futballpályán található tároló bontásához és a helyén egy
új tároló építéséhez.
Az ingatlan tulajdoni lapján 2 db építmény szerepel, egy 191 m2 alapterületű intézményi épület és egy 20 m2
alapterületű gazdasági épület.
A projekt a 20 m2 alapterületű gazdasági épületet érinti.
A Club a beruházás megvalósításához TAO támogatást nyert és 2022-ben szeretné a projektet megvalósítani.
A Projekt során a mellékletben lévő képen látható leromlott állapotú tároló elbontásra kerülne és a helyén egy új 6*7
m alapterületű új tároló kerülne kialakításra. A tároló tégla falazattal és lemez fedéssel fog rendelkezni és a
településképi előzetes egyeztetések már megtörténtek.
A projekt során az Önkormányzat irányába költség nem keletkezik, azonban a projekt megvalósításához az
Önkormányzat, mint ingatlan tulajdonos hozzájárulása is szükséges.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntési javaslat
"Kérelem támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, 1099 hrsz-ú kivett sporttelepen
található 20 m2 alapterületű gazdasági épület bontásához és a helyén egy új 42 m2 alapterületű új gazdasági épület
építéséhez hozzájárul.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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23. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. november 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrődi Üdültetési Szövetségi Turisztikai Egyesület kérelme
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetségi Turisztikai Egyesület (GYÜSZTE) elnöke Gera Krisztián kérelemmel fordult a
Képviselő-testülethez, hogy az egyesület részére a 2021. évi Közösségi, Művelődési és Rendezvény alapból pályázati azonosító: KMR-010-21 -, biztosított 750.000,-Ft támogatás felhasználásának határidejét módosítani
szíveskedjen. A kérelem az előterjesztés mellékletében található.
A kérelem oka, hogy a járványügyi helyzetre tekintettel a 2021. november 20. napjára meghirdetett XII.
Gyomaendrődi Disznótoros és Tímár János Böllérpálinka Emlékverseny rendezvény elhalasztásra került, melyet a
tervek szerint 2022. február 5-én rendeznének meg. A pályázati összeg elszámolásának határideje 2022. március
31. lenne.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 74/2021. ( III.25.) Gye. Kt. határozatával elfogadott 750.000,-Ft
támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2021. január 1. és 2021. december 31. közé eső időszakban a
XII. Gyomaendrődi Disznótoros és Tímár János Böllérpálinka Emlékverseny megrendezésével kapcsolatban
felmerült költségekhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás. A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő
költségekre vonatkozó számlák és számviteli bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az
elszámolási időszak végéig meg kell történnie. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtásának végső
határideje 2022. január 31.
Fentiek miatt szükséges a KMR-010-21 azonosító számú pályázati támogatási szerződésének módosítása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, döntésének meghozatalára.
Döntési javaslat
"Gyomaendrődi Üdültetési Szövetségi Turisztikai Egyesület kérelme"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség a 2021. évi
Közösségi, Művelődési és Rendezvény alapból KMR-010-21 azonosító számú pályázata támogatásként nyert
750.000,-Ft-ot a XII. Gyomaendrődi Disznótoros és Tímár János Böllérpálinka Emlékverseny 2022. február 5-i
megrendezéséhez használja fel, a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtásának határideje 2022.
március 31.
A Képviselő-testület felkéri Toldi Balázs polgármestert, hogy a KMR-010-21 azonosító számú pályázat támogatási
szerződésének fenti tartalmú módosítására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Tárgy: támogatás átütemezésére irányuló kérelem
Toldi Balázs polgármester úr részére
Tisztelt Polgármester úr, tisztelt képviselő testület!
A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület a 2021. november 20-ra tervezett Gyomaendrődi Disznótoros és Tímár János Böllérpálinka Emlékverseny elnevezésű rendezvényre 750.000 forint önkormányzati támogatást nyert (pályázati azonosító: KMR-01021).
Miután a kialakult járványügyi helyzet miatt a rendezvényt az előzetesen meghirdetett időpontban nem tudtuk megrendezni, viszont 2022. február 5-én szeretnénk pótolni (amennyiben
a járványügyi helyzet lehetővé teszi), azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Önökhöz, hogy
járuljanak hozzá, hogy a megnyert támogatási összeget az új időpontban megtartott rendezvényen fel tudjuk használni, ezzel együtt a pályázati összeg elszámolásának határidejét 2022.
március 31-ig kitolni szíveskedjenek.
Gyomaendrőd, 2021. november 22.
Tisztelettel:
Gera Krisztián s.k.
elnök

24. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. november 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Forráskijelölés tervezési feladatokhoz (Kállai Ferenc Múzeum)
Petényi Roland osztályvezető
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 499133/00004 pályázati azonosítószámon támogatási szerződést kötött az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel. Az Önkormányzat 250.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesült a Kállai Ferenc Múzeum és az Aranka Játékbaba múzeum felújítására, korszerűsítésre, mely nettó
támogatás. A projektre jutó ÁFA összege visszaigénylésre kerül.
A szerződés aláírását követően elindult a kiállító terek tervezésének beszerzése. A bizottsági ülésekkel egy időben
érkeztek be az ajánlatok. A tervezési tevékenységre a pályázatban nettó 12.500.000 Ft került betervezésre, viszont
a beérkezett ajánlatok alapján ez az összeg nettó 18.106.614. Ft, ami 5.606.614 Ft-tal magasabb, mint a
rendelkezésre álló keret. Fentiek alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
rendelkezésre álló forrás és a beérkezett nettó ajánlatok különbségére, azaz 5.606.614 Ft összegre forrást kellene
kijelölnie. A forráskijelölést az indokolja, hogy ugyan a támogatási szerződésben szereplő tételsorok (építés,
eszközbeszerzés, tervezés, közbeszerzés, műszaki ellenőr, menedzsment) között átcsoportosításra van mód,
azonban a szerződés módosítására csak egyszer van lehetőség, ezért célszerű lenne azt az összes beszerzés és
közbeszerzési eljárás lefolytatását követően módosítani.
A most kijelölt forrás a rendelkezésre álló információnk alapján így várhatóan csak megelőlegezés lesz, mivel a
támogatási szerződésben meghatározott teljes keretösszeg fedezni fogja a projekt költségvetését. Így az
átcsoportosítást követően a megelőlegezett forrás elszámolhatóvá válik. A forrás kijelölésére azért is szükség van,
mivel az átcsoportosításra csak 2022-ben lesz lehetősége Önkormányzatunknak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni szíveskedjen és döntését
határozat formájában hozza meg.
Döntési javaslat
"Forráskijelölés tervezési feladatokhoz (Kállai Ferenc Múzeum)"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 5.606.614 Ft forrást előlegez meg a
Kállai Ferenc Múzeum és az Aranka Játékbaba múzeum felújítására, korszerűsítése című pályázat tervezési
tevékenységére, melynek fedezeteként a 2021. évi Költségvetési rendelet 8. mellékletében a 2021. évben induló
pályázatok előkészítési feladatira elkülönített keretet jelöli ki.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella

57

25. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. november 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Döntés orvosi ügyelet feladat-ellátási szerződés hosszabbításáról
Pap-Szabó Katalin jegyző
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő- testület!
Önkormányzatunknak az orvosi ügyeleti faladat ellátás biztosítására 2021. december 31. napjáig érvényes feladat
ellátási szerződése van a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. -vel, amely alapján 8 település 37.313 fő
lakosának biztosított az orvosi ügyeleti ellátása Gyomaendrődi központtal.
2021. szeptemberében „Orvosi ügyelet 2021” elnevezéssel közbeszerzési eljárás került kiírásra, mely eljárást a Kbt.
114. § (8) bekezdés alapján eredménytelennek kellett nyilvánítani, mivel a beérkezett ajánlat értéke meghaladta az
uniós értékhatárt.
A folyamatos feladat ellátás biztosítása érdekében a jelenlegi szolgáltatóval szerződés hosszabbítás keretében van
lehetőség a további együttműködésre. A jelenlegi szolgáltató partner a szerződés hosszabbításában azzal a
feltétellel, hogy az önkormányzat által fizetendő kiegészítő finanszírozás összege megemelésre kerül a jelenlegi
104,- forint/fő/hó összegről 140 ft/fő/hó összegre. A kiegészítő támogatás ilyen mértékű emelése mellett a
szolgáltató vállalja, hogy további egy évig - 2022. december 31. napjáig – biztosítja az ügyeleti ellátást. Tekintettel
arra, hogy az önkormányzat közbeszerzési kötelezettsége továbbra sem szűnt meg, így a szerződés módosításra a
jövő év végéig vagy legkésőbb a közbeszerzési eljárás eredményes meghosszabbításáig van lehetőség.
Döntési javaslat
"Szerződés hosszabbítása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az orvosi ügyeleti feladat ellátásához szükséges 140
ft/lakos/hónap összegű kiegészítő támogatást a 2022. évi költségvetésében biztosítja. Felhatalmazza Toldi Balázs
polgármestert, hogy a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. feladat ellátási szerződését 2022. december 31.
napjáig meghosszabbítsa.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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26. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. november 25-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

"Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő fejlesztése" tárgyú ajánlattételi felhívás
Pardi László osztályvezető
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A „Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő és Kemping fejlesztése” tárgyú 2020-ban indult projektünk előkészítése a
műszaki tervek átvételével szinte teljes egészében elkészült.
A Kisfaludy2020-al kapcsolatos feladataink között már csak a feltételes közbeszerzési eljárás lebonyolítása és az
Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) befejezése szerepel.
Az RMT elkészítésére külső vállalkozóval kötöttünk szerződést és a befejezéséhez a közbeszerzési eljárás nyertes
ajánlati ára szükséges.
A projekt műszaki tartalma:
1. Csendes wellnes és kültéri medence kialakítása: A welness magában foglal 2 db kezelő helyiséget, 1db 12
férőhelyes finn szaunát, 1 db 6 férőhelyes aroma szaunát, 1 db 6 férőhelyes infra szaunát, 1 db 6 férőhelyes
gőzfürdőt, az ezekhez tartozó vizesblokkokkal és zuhanyzókkal, és az ezeket összefogó pihenőtér a merülő
medencével, továbbá egy gyógymedencét, mely gyógyvízzel üzemel, feszített víztükrös, átfolyós módszerrel,
vízfelülete kb. 71 m2 vízmélysége 110 cm.
2. Uszoda-épület öltözőinek és vizesblokkjainak felújítása: A meglévő öltözőhöz tartozó vizesblokkokban
mindkét oldalon kialakításra kerül női és férfi wc és zuhanyzó egyaránt. Ez válaszfalak bontásával, új
válaszfalak építésével, a pincébe vezető gépészeti áttörések módosításával, új szaniterek elhelyezésével,
valamint teljes burkolatcserével jár.
3. Pihenő medence és terasz kialakítása: Az uszoda épület mögött a beltéri pihenőmedence mellett, kerül
kialakításra a kültéri pihenő medence, és a hozzá tartozó pihenőterasz. Megközelítése az uszoda épületből a
meglévő épülethez illesztett szélfogón keresztül, valamint szabadtéren két irányból történik. A medence
kevert vízzel üzemel, feszített víztükrös, vízforgatós módszerrel, vízfelülete kb. 81m2 vízmélysége 110 cm. A
medence részben fedett, acélvázra erősített ponyva szerkezettel.
4. Apartmanházak kialakítása: 8 db azonos méretű, azonban háromféle kialakítású apartmanház kerül
kialakításra. A 8 épületben kialakításra kerül 5 db 6+4 férőhelyes apartman, valamint 5 db 4+2 férőhelyes
apartman, valamint egy akadálymentes apartman, amely 2+2 férőhelyes.
5. Gyógymedence rész felújítása, ill. átalakítása súlyfürdővé: Az épületében található két darab gyógymedence
állapota esztétikailag valamint műszakilag is elavult. Az egyik gyógymedence teljes átalakítása valósul meg,
itt súlyfürdő kerül kialakításra. A medence betonszerkezetének teljes elbontása, majd új tartószerkezet,
vízszigetelés, vízelvezetés és burkolat tervezése szükséges. A másik medence vízszigetelése, vízgépészeti
elemeinek és burkolatának cseréje történik meg.
6. Csúszdapark kialakítása: Jelenleg nagyrészt beépítetlen, illetve egy termálvíz tárolóval beépített cca. 1 000
m2 alapterületen, 6 db csúszda kialakítása, alapozással, horganyzott acél tartó szerkezettel, feljáró
lépcsőkel, érkező medencével, medence és öblítővíz vízgépészettel. 4 db csúszda meglévő
csúszdatestekből lesz építve, 2 db újonnan beszerzett csúszdatestekből. A meglévő, felújítandó termálvíz
tározó tetején egy új örvény medencét kell kialakítani. Jellemző menny.: betonacél 15 t,vasbeton szerkezet
340 m3, acél tartószerkezet 17 t.
7. Étterem-söröző kibővítése és felújítása: A meglévő étterem épületének belső és külső átalakítása és
energetikai korszerűsítése. A belső válaszfalak, vizesblokk és külső lépcső bontását követően új külső
határoló falakat és üvegfelületeket kell építeni. Homlokzaton 15 cm vastagság hőszigetelés építése 273 m2
felületen és magastető szigetelés 422 m2 felületen.
8. A Semmelweis utcán 43 férőhelyes parkolók kialakítása: Meglévő nem szabványos parkolóhelyek helyén új
burkolt parkolóhelyek kialakítás. Jellemző menny.: 610 m süllyesztett szegély ép., 717 m2 térkő burk. ép.
9. Belső közlekedő utak fejlesztése: A fürdő és kemping kiszolgálására, meglévő utak bontása, új utak építés.
Jellemző menny.: 1784 m2 kőburkolt bontás, 2 576 m2 térkő burkolat ép., 1286 m kerti szegély ép.
10. Kerítés felújítása: A fürdő ingatlanát határoló jelenlegi kerítés elbontását követően részben a jelenlegi
nyomvonalon, részben új nyomvonalon 2D pontheggesztett táblás kerítés betétekkel és oszlopokkal új
kerítés kerül kialakítása különböző méretű kapukkal.
11. Elektromos kisautópálya kialakítása: A fürdő területén új elektromos kisautó pálya kerül kialakításra 220 m2
felületen. Pályaszerkezet: 20 cm homokos kavics, 10 cm CKT, 5 cm AC11 aszfalt
12. Energetikai projekt: A fürdő területén található termálkút üzembehelyezésével a fürdő épületének fűtése
szinte teljes egészében termálvízről történik ezért a meglévő légcserélő berendezések új energiahatékony
berendezésre cserélődnek le. A villamosenergia hatékonyság növelése érdekében új 50kWp kapacitású
napelempark kerül kialakításra egy acél vázszerkezetű fedett kerékpár tároló tetőszerkezetén.
13. Informatikai fejlesztés: A fürdő meglévő informatikai hálózatához és beléptető rendszeréhez kapcsolódó
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informatikai és beléptető rendszer kiépítése. A beléptető rendszer kezeli a fürdő főbejárati, a kemping
bejárati, az apartmanok bejárati, a wellness bejárati, a csúszda rendszer bejárati és a vendéglátó egység
bejárati kapui.
Az elkészült tervek és tervezői költségbecslések szerint a teljes projekt kivitelezési költséges nettó 1,6 milliárd forint,
így a beruházás tekintetében megállapításra került a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és
Közbeszerzési Zrt-t. hatásköre (a 700 millió forintot meghaladó beruházások esetén jogszabályi kötelezettség a
BMSK bevonása), mely szerv bekapcsolódott a beruházás folyamatába. Ezen hatásköri feladatellátásban a
Beruházási Ügynökség kizárólagos hatáskörrel ellátja a beruházás beruházás-lebonyolítói, építési műszaki ellenőri,
tervellenőri és járulékos közbeszerzési szaktanácsadói feladatokat.
A kiviteli tervdokumentáció véglegezésének folyamatában a Beruházási Ügynökség több körös tervellenőri
véleményezésével véglegezésre került a tervdokumentáció, valamint megállapításra került, hogy a
tervdokumentáció a közbeszerzési eljárásra alkalmassá vált.
A BMSK elkészítette a projekt közbeszerzési ajánlati felhívását, mely az uniós, nyílt eljárás szabályai és elvárásai
szerint készült.
A felhívás főbb tartalmi elemei:
Eljárás megnevezése:
Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő fejlesztése
Pontozási súlyszámok:
·
Előírt műszaki szakemberek többlet tapasztalati ideje: 20 pont
·
36 hónapon túl vállalt többletjótállás: 10 pont
·
Ár: 70 pont
Alkalmassági kritériumok:
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző
utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési és mélyépítési
beruházásra vonatkozó felújítás és /vagy bővítés és/vagy építés) származó nettó árbevétele nem éri el
összesen az 1.000.000.000,- Ft-ot.
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző
utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (uszoda/fürdő műszaki
üzemeltetése) származó nettó árbevétele nem éri el összesen a 7.000.000,- Ft-ot.
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától
visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96
hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább:
o új, lakóház vagy szálláshely kialakítására alkalmas épület építése, legalább 300 m2 alapterülettel,
o min. 100 m2 vízfelületű uszoda/gyógymedence felújítása, vagy építése vízgépészeti munkákkal
együtt (az előírt vízfelület több medence kivitelezésének referenciájával is igazolható.)
o csúszdapark, minimum 4 db csúszda építése
o minimum 30 kWp kapacitású napelempark kialakítása
o 1 db minimum 9 hónapos időtartamra vonatkozó uszoda/fürdő műszaki üzemeltetése.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki építési szakterületen felelős
műszaki vezetői (MV-É) szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1.
melléklet VI. felelős műszaki vezetés 1. rész 2. D) pontjában meghatározott vagy azzal egyenértékű
végzettséggel és a 2. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki építményvillamossági
szakterületen felelős műszaki vezetői (MV-ÉV) szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. felelős műszaki vezetés 2. rész 5. D) pontjában meghatározott vagy azzal
egyenértékű végzettséggel és a 5. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki építménygépészeti
szakterületen felelős műszaki vezetői (MV-ÉG) szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. felelős műszaki vezetés 2. rész 3. D) pontjában meghatározott vagy azzal
egyenértékű végzettséggel és a 3. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki Közlekedési
építmények szakterületen felelős műszaki vezetői (MV-KÉ) szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. felelős műszaki vezetés 3. rész 2. D) pontjában
meghatározott vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a 2. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati
idővel rendelkezik.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér mértéke a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 0,2 %-a/nap,
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Meghiúsulási kötbér: mértéke a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 15 %-a.
Szerződésszegési kötbér: Szerződésszegésenként 400.000 Ft, maximuma: negyvenmillió forint.
Teljesítési Biztosíték: Tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 5%-a.
Jólteljesítési Biztosíték: A jótállási időszak első 12 hónapjában a tartalékkeret nélkül számított nettó
vállalkozói díj 5 %-a, második 12 hónapjában a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 3 %-a, a
harmadik 12 hónaptól a jótállási időszak végéig a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 2 %-a.
Jótállás időtartama: nyertes ajánlat tartalmának megfelelően, de minimum 36 hónap.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Finanszírozás hazai forrás igénybevételével valósul meg.
Tartalékkeret: a nettó vállalkozói díj 10 %-a.
Ajánlatkérő tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 10 %-a mértékéig előleg igénybevételének
lehetőségét biztosítja, 150.000.000,-Ft-ot meghaladó rész tekintetében előleg-visszafizetési biztosíték
nyújtása mellett.
A teljesítés során benyújtható kéthavonta részszámla és egy végszámla. Az előleg a 2-5 részszámlából kerül
elszámolásra (a 2-5 részszámlák értéke egyenként el kell, hogy érje a tartalékkeret nélkül számított nettó
vállalkozási díj 2,5%-át).
A végszámla összege minimum a Vállalkozói díj 15%-a, valamint a tartalékkeret terhére megrendelt munkák
ellenértéke, figyelembe véve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdésében foglalt előírásokat
is.
A szerződés ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1),(3), (5)-(6), (8) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései szerint teljesíti. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó.
A szerződést megerősítő biztosítékok és a fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlati kötöttség időtartama:
2 hónap
Szerződés időtartama:
24 hónap
Eljárás jellege:
Feltételes közbeszerzési eljárás a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján
A felhívás és a szerződés tervezete a csatolt mellékletben megtalálható.
A beszerzési szabályzatunk alapján az uniós eljárásrendbe tartozó közbeszerzése esetén a Képviselő-testület hoz
döntést, ezért kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Annak érdekében, hogy a projekt beruházási kiadásainak áfa összege ne önerőként jelentkezzen, meg kell
teremteni az Önkormányzatnál az áfa visszaigénylési jogot. A projekt előkészítésére elnyert 125 millió forint összegű
támogatás a nettó előkészítési költségek finanszírozását szolgálta. A projekt megvalósítási szakaszának
finanszírozását biztosító forrás (támogatás) is kizárólag az áfa nélküli költségekre nyújt majd fedezetet. A Fürdőt
jelen pillanatban is a 100%-ban önkormányzati tulajdonú cégünk, a Liget Fürdő Nonprofit Kft. működteti, aki az
üzemeltetésre átadott létesítmény után bérleti díjat fizet az Önkormányzatnak. A Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő
fejlesztése során megvalósuló komplexum működtetője ugyancsak a Liget Fürdő Kft. lesz, aki az újonnan átadott
létesítmények után is bérleti díjat köteles majd fizetni. Ezen Önkormányzatnál jelentkező bevétel megteremti a jogot
a beruházáshoz kapcsolódó kiadások áfájának levonására.
Az áfa levonási jog lehetőségének biztosítása érdekében, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2. döntési
javaslatban foglaltak elfogadására!
1. döntési javaslat
"Ajánlattételi felhívás elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, névszerinti (nyílt) szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a „Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő fejlesztése” tárgyú a Kbt. 53.§ (6)
bekezdése szerinti feltételes közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását elfogadja és egyben utasítja a
Közbeszerzési Csoportot a felhívás közzétételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
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"Döntés a létesítmények üzemeltetéséről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő és Kemping
fejlesztése projekt során megvalósuló komplexum működtetésével a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft-t fogja
megbízni, mely üzemeltetésre átadott létesítmény után a Kft. bérleti szerződés alapján, bérleti díjat köteles fizetni
Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Uniós, Nyílt eljárás - EKR001315242021
E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő fejlesztése

Ajánlatkérő
neve:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

I.1) Név és címek
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Postai cím:

Selyem Út 124

Város:

Gyomaendrőd

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Pardi

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU332

varosuzem@gyomaendrod.hu

Telefon:

15725527204

Nemzeti azonosítószám

5500

Ország:

Magyarország

László
+36 66581232

+36 66283288

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

https://www.gyomaendrod.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Postai cím:

Istvánmezei Út 1-3

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU110

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

Miklós

miklosmelinda@korosmentinkft.hu Telefon:

1146

Ország:

Melinda
+36 306557069

12464780251

Magyarország
Kozima

Fax:

Internetcím(ek)
Lebonyolító címe:

https://www.bmsk.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
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I.2) Közös közbeszerzés
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

Nem

I.3) Kommunikáció
I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő
címen:

Igen

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

Nem

További információ a következő helyről érhető el:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001315242021/reszletek

További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím:

Igen

másik cím: (adjon meg másik címet)

Nem

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan:

Igen

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001315242021/reszletek

a fent említett címre:

Igen

a következő címre: (adjon meg másik címet)

Nem

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan
hozzáférhetők:

I.4-5) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális vagy helyi hatóság

I.5) Fő tevékenység
Fő tevékenység:

Általános közszolgáltatások

II.1) A beszerzés mennyisége
II. szakasz: Tárgy
EKR001315242021

Nem

II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés:
Hivatkozási szám:

Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő fejlesztése
EKR001315242021

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód(ok):
45000000-7
Építési beruházás

II.1.3) A szerződés típusa:
II.1.4) Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében "Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő és Kemping fejlesztése” építési beruházás kivitelezése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték ÁFA nélkül:

Pénznem:

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
Nem

A beszerzés részekből áll

II.2) Meghatározás
II.2) Meghatározás
II.2.1) Elnevezés:

Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő fejlesztése

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód(ok):
45212000-6

45231300-8

45310000-3

45350000-5

45400000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód(ok):
HU332 Békés

A teljesítés fő helyszíne:

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet Liget 2. HRSZ: 1294/2

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
Vállalkozási szerződés keretében a "Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő és Kemping fejlesztése" tárgyú építési beruházás kivitelezése:
A projektet, a meglévő cca. 4 ha alapterületű fürdő területén és részben a csatlakozó közterületen kell végrehajtani. Összesen 13 db, a
területen „elszórt” projektelemből áll.
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1.
Csendes wellness, új épület, 2 db kezelő helyiséggel, 1db 12 férőhelyes finn szauna, 1 db 6 férőhelyes aroma szauna, 1 db 6
férőhelyes infraszauna, 1 db 6 férőhelyes gőzfürdő, vizesblokkokkal és zuhanyzókkal, pihenőtérrel, merülő medencével. A hasznos
alapterülete: cca. 120 m2 Továbbá egy kültéri gyógymedencét, mely gyógyvízzel üzemel, vízfelülete kb.71 m2 vízmélysége 110 cm.
Fedett teraszterület: 30 m2; Nyitott teraszterület kb.170 m2.
2.
Uszoda-épület öltözőinek és vizesblokkjainak felújítása: A meglévő öltözőhöz tartozó vizesblokkok teljes felújítása. Cca.: 60 m2
alapterületen.
3.
Pihenő medence és terasz kialakítása: Az uszoda épület mögött a beltéri pihenőmedence mellett, kerül kialakításra.
Megközelítése az uszoda épületből, valamint szabadtéren két irányból történik. A medence kevert vízfelülete kb. 81m2 vízmélysége
110 cm. A medence részben fedett, acélvázra erősített ponyva szerkezettel. A terasz alapterülete cca 160 m2.
4.
Apartmanházak kialakítása: 8 db azonos méretű, azonban háromféle kialakítású apartmanház kerül kialakításra. Összesen cca.
400 m2 hasznos alapterülettel.
5.
Gyógymedence rész felújítása, ill. átalakítása súlyfürdővé: Az épületében található két darab gyógymedence állapota
esztétikailag valamint műszakilag is elavult. Az egyik medence betonszerkezetének teljes elbontása, majd új tartószerkezet,
vízszigetelés, vízelvezetés és burkolat tervezése szükséges. A másik medence vízszigetelése, vízgépészeti elemeinek és burkolatának
cseréje. Az első vízfelülete cca. 7 m2 a második vízfelülete cca. 18 m2.
6.
Csúszdapark: Jelenleg nagyrészt beépítetlen, illetve egy termálvíz tárolóval beépített cca. 1 000 m2 alapterületen, 6 db csúszda
kialakítása, alapozással, horganyzott acél tartó szerkezettel, feljáró lépcsőkel, érkező medencével, vízgépészettel. 4 db csúszda
meglévő csúszdatestekből lesz építve, 2 db újonnan beszerzett csúszdatestekből. A meglévő, felújítandó termálvíz tározó tetején egy
új örvény medencét kell kialakítani. Jellemző menny.: betonacél 15 t,vasbeton szerkezet 340 m3, acél tartószerkezet 17 t.
7.
Meglévő étterem-söröző kibővítése és felújítása: A meglévő étterem épületének belső és külső átalakítása és energetikai
korszerűsítése. Homlokzaton 15 cm vastagság hőszigetelés építése 273 m2 felületen és magastető szigetelés 422 m2 felületen.
Hasznos alapterülete: meglévő: 210 m2, tervezett: 340 m2.
8.
A Semmelweis utcán 43 férőhelyes parkoló kialakítása: Meglévő nem szabványos parkolóhelyek helyén új burkolt
parkolóhelyek kialakítása. Jellemző menny.: 610 m süllyesztett szegély, 717 m2 térkő burkolat építése.
9.
Belső közlekedő utak fejlesztése: A fürdő és kemping kiszolgálására, meglévő utak bontása, új utak építés. Jellemző menny.:
1784 m2 kőburkolat bontása, 2 576 m2 térkő burkolat, 1286 m kerti szegély építése.
10.
Kerítés felújítása: A fürdő ingatlanát határoló jelenlegi kerítés elbontását követően 2D pontheggesztett táblás kerítés
betétekkel és oszlopokkal új kerítés kerül kialakítása különböző méretű kapukkal. Cca:615 m hossz
11.
Elektromos kisautópálya kialakítása: A fürdő területén új elektromos kisautó pálya kerül kialakításra 220 m2 felületen.
Pályaszerkezet: 20 cm homokos kavics, 10 cm CKT, 5 cm AC11 aszfalt.
12.
Energetikai projekt: A fürdő területén található termálkútról üzemelő meglévő légcserélő berendezések új energiahatékony
berendezésre cserélődnek le. A villamosenergia: új 50kWp kapacitású napelempark kerül kialakításra egy acél vázszerkezetű fedett
kerékpár tárolók tetőszerkezetén. A kerékpár tárolók össz. alapterülete kb. 270 m2.
13.
Informatikai fejlesztés: A fürdő meglévő hálózatához kapcsolódó informatikai és beléptető rendszer kiépítése. A rendszer
kezeli a fürdő főbejárati, a kemping bejárati, az apartmanok bejárati, a wellness bejárati, a csúszda rendszer bejárati és a vendéglátó
egység bejárati kapuit.
Az egyes elkészült projektelemek üzemeltetése a végleges befejezési határidőig a nyertes ajánlattevő feladata.
A részletes műszaki tartalmat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Az alkalmassági minimumkövetelmények M.2.1. pontban megjelölt szakember
alkalmasság tekintetében előírt szakmai tapasztalatot meghaladó szakmai
többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap)

10

Az alkalmassági minimumkövetelmények M.2.2. pontban megjelölt szakember
alkalmasság tekintetében előírt szakmai tapasztalatot meghaladó szakmai
többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap)

5

Az alkalmassági minimumkövetelmények M.2.3. pontban megjelölt szakember
alkalmasság tekintetében előírt szakmai tapasztalatot meghaladó szakmai
többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap)

5

A kötelezően előírt 36 hónapon felül vállalt többletjótállás időtartama (min. 0
hónap, max. 24 hónap)

10

Költség kritérium:

Nem

Ár kritérium:

Igen

Súlyszám / Jelentőség

70

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került
meghatározásra:
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
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Nem

Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:

24

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt
eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok

Nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.14) További információ:

III.1) Részvételi feltételek
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-o) pontjában, továbbá (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban felsorolt kizáró
okokat alkalmazza.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az
egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya
alá.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § 10. § és 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró
okok hatálya alá.
A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását
tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény
3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az
érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá a 74. § (1) bekezdésére
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő –
ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 16. §-ában foglaltakra is.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban
a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése
szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:
a) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők valamelyike
nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában;
Igazolási mód:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményt az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával
kell előzetesen igazolni. Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével részletes információk kérése nélkül.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők tekintetében a nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. §
(11) bekezdés szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás
kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló
dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében
felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

Nem

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P.1) pontban foglalt alkalmassági
követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha AT vagy kap. szervezet bevonása esetén a kap. nyújtóként bevont gazdasági szereplő
meghatalmazásával az AT az EEKD formanyomtatvány IV. rész alfa pontjában nyilatkozik (igennel kitölti) arról, hogy megfelel az előírt
alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatványa IV. rész
B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)- (7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az Ajánlattevőktől.
P.1. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás
feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magas és
mélyépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló
nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok
rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell
megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
P.2. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás
feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (Uszoda/fürdő
műszaki üzemeltetése) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor
jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását
közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt
időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bekre. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) bek., 67. § (3) bek., 69. §
(11), (11a) bek., Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési és mélyépítési beruházásra vonatkozó felújítás és
/vagy bővítés és/vagy építés) származó nettó árbevétele nem éri el összesen az 1.000.000.000,- Ft-ot.
P.2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (uszoda/fürdő műszaki üzemeltetése) származó nettó árbevétele
nem éri el összesen a 7.000.000,- Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

Nem

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M.1.-M.3. pontban foglalt alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész alfa pontjában nyilatkozik (igennel kitölti)
arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD
formanyomtatvány C-D. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)- (7) bekezdéseire figyelemmel kérheti
Ajánlattevőktől. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a a Kbt. 35.§ (2a) bek., 41/A.§ (4) és (5) bek., 65.§ (12) bek., 69.§ (11a) bek.-re.
M.1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 60 hónapban befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett legjelentősebb építési beruházás referenciák
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ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:
• a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja, év/hó/nap),
• a teljesítés helye
• a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,
• az elvégzett építés beruházás rövid bemutatását olyan részletezettséggel, amelyből az alkalmasság megállapítható (a teljesítés
tárgya és mennyisége),
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (3) bekezdése szerinti referenciaigazolást. A
referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A fenti adatokat olyan részletességgel kell megadni, amelyből egyértelműen megállapítható az alkalmasság.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A§-ban és 22.§ (5) bekezdésében foglaltakra.
M.2.) Az ajánlatba csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés c) pontja alapján a felhívás III.1.3) pontjának az
alkalmasság minimumkövetelménye(i) rovatában előírt követelményeknek megfelelő szakemberekről szóló ismertetést. Az ajánlatba
csatolni kell továbbá:
- a szakember önéletrajzát (szakember által aláírtan), és
- a szakember felelős műszaki vezetői regisztrációs számát,
- a szakember nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljesítése során a szerződés teljesítéséhez ajánlatkérő rendelkezésére fog állni.
Amennyiben a szakember rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Korm. rend. szerinti érvényes tanúsítói névjegyzékbe vétellel, úgy nem
szükséges az ennek megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni, elegendő csak a névjegyzékbe vétel
dátumát megadni.
Ajánlatkérő a szakember(ek) szakmai gyakorlatát év/hónap bontásban, kezdő és befejező időpont (év/hó) feltüntetésével kéri megadni.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében az érintett országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló
dokumentum magyar nyelvű fordítását szükséges csatolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1.) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban
befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített legalább:
M.1.1.) új, lakóház vagy szálláshely kialakítására alkalmas épület építése, legalább 300 m2 alapterülettel,
M.1.2.) min. 100 m2 vízfelületű uszoda/gyógymedence felújítása, vagy építése vízgépészeti munkákkal együtt (az előírt vízfelület több
medence kivitelezésének referenciájával is igazolható.)
M.1.3.) csúszdapark, minimum 4 db csúszda építése
M.1.4.) minimum 30 kWp kapacitású napelempark kialakítása
M.1.5.) 1 db minimum 9 hónapos időtartamra vonatkozó uszoda/fürdő műszaki üzemeltetése.
AT fenti M.1.1., M.1.2., M.1.3., M.1.4 pontokban előírt referenciákat több szerződéssel is igazolhatja.
M.2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel, akik a teljes szerződés időtartamában
rendelkezésre állnak:
M.2.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki építési szakterületen felelős műszaki vezetői
(MV-É) szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. felelős műszaki vezetés 1. rész
2. D) pontjában meghatározott vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a 2. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel
rendelkezik.
M.2.2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki építményvillamossági szakterületen felelős
műszaki vezetői (MV-ÉV) szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. felelős
műszaki vezetés 2. rész 5. D) pontjában meghatározott vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a 5. E) pontjában meghatározott
szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M.2.3.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki építménygépészeti szakterületen felelős
műszaki vezetői (MV-ÉG) szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. felelős
műszaki vezetés 2. rész 3. D) pontjában meghatározott vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a 3. E) pontjában meghatározott
szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M.2.4.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki Közlekedési építmények szakterületen felelős
műszaki vezetői (MV-KÉ) szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. felelős
műszaki vezetés 3. rész 2. D) pontjában meghatározott vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a 2. E) pontjában meghatározott
szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
A bemutatott szakemberek között átfedés lehet.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai
nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől
való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a
második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy Nem
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
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Nem

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér mértéke a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 0,2 %-a/nap,
Meghiúsulási kötbér: mértéke a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 15 %-a.
Szerződésszegési kötbér: Szerződésszegésenként 400.000 Ft, maximuma: negyvenmillió forint.
Teljesítési Biztosíték: Tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 5%-a.
Jólteljesítési Biztosíték: A jótállási időszak első 12 hónapjában a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 5 %-a, második 12
hónapjában a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 3 %-a, a harmadik 12 hónaptól a jótállási időszak végéig a
tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 2 %-a.
Jótállás időtartama: nyertes ajánlat tartalmának megfelelően, de minimum 36 hónap.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Finanszírozás hazai forrás igénybevételével valósul meg.
Tartalékkeret: a nettó vállalkozói díj 10 %-a.
Ajánlatkérő tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 10 %-a mértékéig előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja,
150.000.000,-Ft-ot meghaladó rész tekintetében előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása mellett.
A teljesítés során benyújtható kéthavonta részszámla és egy végszámla. Az előleg a 2-5 részszámlából kerül elszámolásra
(a 2-5 részszámlák értéke egyenként el kell, hogy érje a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 2,5%-át).
A végszámla összege minimum a Vállalkozói díj 15%-a, valamint a tartalékkeret terhére megrendelt munkák ellenértéke, figyelembe
véve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdésében foglalt előírásokat is.
A szerződés ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1),(3), (5)-(6), (8) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint teljesíti. A
késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó.
A szerződést megerősítő biztosítékok és a fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

Igen

IV.1) Meghatározás
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtái
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
Nem
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A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
Nem

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások,
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül
ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
Nem

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
10:00

Dátum, helyi idő:

óra/perc

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum:
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy

Az időtartam hónapban:

2

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:
Hely:

óra/perc
Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm.
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rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI.1-3) Kiegészítő információk
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

Nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik:

Nem

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

Igen

A fizetés elektronikus úton történik:

Igen

VI.3) További információk
1) Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a beszerzés nem osztható oly
módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. A közbeszerzés tárgyát képező beruházás olyan műszakifunkcionális egységet képez, melynek – bármilyen szempontból történő – részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból
nem lenne ésszerű.
2) AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó
képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A.§(4)-(5) bek,Kbt. 35.§(2a) bek,Kbt. 65.§(12) bek. alapján vizsgálja.
3) AK az előírt alkalmassági követelményeket a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
4) Ajánlatban az EKRr. 11.§-ának(1)bek.alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz
csatolni.
5) Ajánlatnak tartalmaznia kell AT-nek a Kbt.66.§(2) bek.szerinti nyilatkozatát.
6) AT-nek csatolnia kell a Kbt.66.§(6) bek. szerinti nyilatkozatot,nemleges nyilatkozatot is.
7) AT-nek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt.65.§(7) bek-nek megfelelően,nemleges nyilatkozatot is.
8) AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatételre
jogosultak aláírási címpéldányát,vagy a 2006.évi V. törvény 9.§(1) bek. szerinti aláírásmintáját. Meghatalmazás esetén a
cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására
vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
9) Üzleti titokra irányadó a Kbt.44.§(1)-(4) bek.
10) Ajánlattevőnek a kivitelezési munka időtartamára, legkésőbb a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott
időpontig, legalább 200.000.000 Ft (kétszázmillió forint)/káresemény és 500.000.000 Ft (ötszázmillió forint)/év kártérítési összeg
mértékéig, kivitelezői felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, valamint „All risk” típusú építés-szerelési biztosítással, legalább a
Vállalkozói Díj összegének megfelelő biztosítási összegig.
11) Mindennemű, az AK és az AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott
„Kommunikáció” felületen. Az eljárás során, AK által létrehozásra kerülő és AT-k felé irányuló dokumentumokkal (pl.:hiánypótlási
felhívás) kapcsolatban, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.
12) AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen beárazva(pdf formátumban, valamint
szerkeszthető xls(excel) formátumban is).
13) A Kbt.75.§(2) bek.e) pontjában foglalt eredménytelenségi ok alkalmazásra kerül.
14) AK az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem
szerkeszthető .pdf;.zip;.rar és excel formátumot jelöli meg.
15) Jelen eljárás feltételes közbeszerzési eljárás a Kbt.53.§(6) bek. és a Ptk.6:116. § (1)bek. alapján. Részletei a szerződéstervezetben
foglaltak szerint.
16) AK az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal, hogy a Kbt.71.§(6) bek.
szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.
17) AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé, és nem követeli meg a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
18) AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-t.
19) Értékelés:a legjobb ár-érték Arány elve alapján. Módszer: ár szempont: fordított arányosítás; minőségi szempontok: egyenes
arányosítás;Pontszám:0-10,részletes ismertetés a KD-ban.
20)A szerződés megkötéséig az AF III.1.3) M.2. pontban előírt szakemberek tekintetében a megajánlott szakembereknek kamarai
nyilvántartásba vétellel az M.2.1.) pontjában (MV-É), az M.2.2.) pontjában (MV-ÉV), az M.2.3.) pontjában (MV-ÉG), valamint az M.
2.4.) pontjában (MV-KÉ) meghatározott (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkeznie kell.
Elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
21) Az eljárásban eljáró FAKSZ: Miklós Melinda Kozima (lajstromszáma: 01255)
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22) Az ajánlati biztosíték mértéke: nettó 10.000.000 Ft amely teljesíthető -az AT választása szerint- átutalással az AK 5043221510003262 sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v. biztosító által vállalt garancia v.
készfizető kezesség biztosításával, v. biztosítási szerződés alapján kiállított -készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Az
ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Utalás esetén fel kell tüntetni
a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
23) Nyertes Ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett bármely alvállalkozónak rendelkeznie kell a szerződéskötés időpontjában
érvényes MSZ ISO 45001:2018 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerrel, ami a szerződés hatálya alatt
fennáll.
24) Helyszíni bejárás: Az AK szervezett helyszíni bejárást, 2021. november ............-én 10:00 órakor tart. Találkozó:

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím:

Riadó u. 5

Város:

Budapest

Postai irányítószám:

1026

Ország

Magyarország

E-mail:

dontobizottsag@kt.hu

Telefon:

+36 18828592

Internetcím: (URL)

www.kozbeszerzes.hu

Fax:

+36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai irányítószám:

Ország

E-mail:

Telefon:

Internetcím: (URL)

Fax:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím:

Riadó u. 5

Város:

Budapest

Postai irányítószám:

1026

Ország

Magyarország

E-mail:

dontobizottsag@kt.hu

Telefon:

+36 18828592

Internetcím: (URL)

www.kozbeszerzes.hu

Fax:

+36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
(A rendszer automatikusan tölti)

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés

EKR001315242021

biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
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Fővállalkozói kivitelezési szerződés
– Generálkivitelezési feladatok ellátására –
amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Adószám: 15725527-2-04
MÁK törzskönyvi azonosító szám (PIR): 725525
Bankszámlaszám:
Képviseli: Toldi Balázs polgármester
mint megrendelő és építtető (a továbbiakban: „Önkormányzat” vagy „Megrendelő”)
másrészről
Cégnév:
Székhely:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Bankszámlaszám:
Képviselő:
Képviselő címe:
MKIK építőipari kivitelezői nyilvántartási
száma:
mint fővállalkozó kivitelező (a továbbiakban: „Kivitelező” vagy „Vállalkozó”)
– a továbbiakban Megrendelő és Vállalkozó külön-külön: Fél, együttesen: Felek –
között, alulírott helyen és napon az alábbi tárgyban és feltételekkel.
___________________________________________________________________________
I. RÉSZ
A FELEK SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁSÁNAK KERETEI
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1. Előzmények, alapadatok, értelmező rendelkezések
A Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő és Kemping fejlesztése beruházás (a továbbaikban:
„Beruházás”) az ÁMB tv. 1. §-ának 3. és 4. pontja és az ÁMB rendelet 2. §-ának (4)
bekezdése alapján központi költségvetési támogatás felhasználásával megvalósuló
önkormányzati magasépítési beruházásnak minősül. Az ÁMB rendelet 2. §-ának (4)
bekezdése szerint a Beruházás tervellenőre, beruházás-lebonyolítója, és építési műszaki
ellenőre, valamint járulékos közbeszerzési szolgáltatója kizárólagos joggal a Beruházási
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Ügynökség.
A Beruházási Ügynökség feladatait az ÁMB tv. 4. § (1) bekezdése, valamint az ÁMB
rendelet 1. §-a alapján a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és
Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1146 Budapest,
Istvánmezei út 1-3.; rövidített neve: BMSK Zrt.) látja el.
A jelen Szerződés alkalmazásában:
a) Közbeszerzési
Eljárás:

b) Ingatlan:

c) Beruházás:
d) Munkaterület:
e) A Szerződés
tárgya:

A jelen Szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás:
„Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő és Kemping fejlesztése”
A Gyomaendrőd belterület 1294/2 helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben a 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet Liget 2. szám alatt
található, „kivett strandfürdő és vendéglő és üzlet” megnevezésű
ingatlan, továbbá a közterületi parkoló építés helyszínei a
Gyomaendrőd belterület 1242 és 1241 helyrajzi számokon
nyilvántartott ingatlanok)
Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő és Kemping fejlesztése
Az Ingatlannak a Közbeszerzési Dokumentumban részletesen
megjelölt területe, az Épkiv. rendelet 2. § a) pontja szerinti építési
munkaterület.
A jelen szerződés tárgya a Beruházás megvalósítása a Munkaterületen.

Engedélyezési Tervdokumentáció jelenti az Építési Engedély alapjául
f) Engedélyezési és
szolgáló Engedélyezési Tervdokumentációt.
Kivitelezési
Kivitelezési Dokumentáció jelenti a 191/2009. Korm. rendelet 22. §
Tervdokumentáció:
(2) bekezdése szerinti dokumentumok összességét.
[ÉTDR azonosító : 201900084289]
g) Építési
[ÉTDR azonosító : 202100059818]
Engedély(ek)
[ÉTDR azonosító : 202100060554]
BE/36/UO/00102/-18/2021
A Beruházás tekintetében a Megrendelő által megállapított és a
Vállalkozó által elfogadott műszaki, funkcionális, esztétikai és egyéb
h)
Megrendelői
követelmények, amelyek a jelen Szerződésben és különösen az 1.
Követelmények:
számú Mellékleteként csatolt Közbeszerzési Dokumentumban
kerültek meghatározásra.
az Engedélyezési és a Kivitelezési Tervdokumentáció a továbbiakban együttesen: „Tervek”
vagy „Tervdokumentáció”.
1.2. Megrendelő megrendeli a Kivitelezőtől a Beruházás megvalósítását, a Kivitelező pedig
elvállalja a szerződés (annak törzsszövege és mellékletei) szerinti feladatok teljesítését,
jelen szerződés feltételei mellett (a továbbiakban: „Szerződés”), valamint a vonatkozó
Jogszabályokban, hatósági előírásokban meghatározottak szerint.

2

2. PÉNZÜGYI ADATOK ÉS TELJESÍTÉSI MÉRFÖLDKÖVEK
2.1. Vállalkozói Díj
2.1.1. Vállalkozói Díj:
2.1.2. Tartalékkeret:
2.1.3. Előleg:
2.1.4. Előleg elszámolásának módja:

2.1.5 Előleg megfizetésének helye:

[*]
a nettó Vállalkozói Díj 10%-a (tíz)
százaléka, azaz nettó [*] Ft
legfeljebb a Tartalékkeret nélkül
számított nettó Vállalkozói Díj 10%-a
(tíz százaléka), azaz [*] Ft
Az Előleg összege teljes egészében 25. részszámlákban arányosan kerül
elszámolásra, vagyis a 2-5. részszámla
összegéből egyenlő arányban levonásra
kerül.
A
2-5.
részszámlák
mindegyikének értéke el kell, hogy érje
a tartalékkeret nélkül számított nettó
vállalkozási díj 2,5%-át.
Amennyiben az Előleg bármely ok
miatt nem került maradéktalanul
visszafizetésre az utolsó Fizetési
Mérföldkőre vonatkozó végszámla
kiegyenlítéséig, vagy azt megelőzően,
hogy a II. 10. pont szerinti felmondás
következik be, vagy a Szerződés
bármely egyéb ok miatti megszűnéséig,
akkor az Előleg teljes vissza nem
fizetett összege azonnal esedékessé
válik.
Jogosult: [*]
Bankszámla vezető: [*]
Bankszámlaszám: [*]

2.2. Teljesítési és fizetési mérföldkövek, teljesítési határidő
2.2.1. Teljesítési mérföldkövek és a Teljesítési Határidők
Teljesítési
Mérföldkő
a.) Teljesítési
Véghatáridő

Feladatok, készültségi fok
A Beruházás kivitelezésének a
pénzügyi és műszaki ütemterv
szerinti, a műszaki ellenőr
által igazolt 100%-os (azaz
száz százalékos) készültségi
foka, a műszaki átadásátvételi eljárás lezárása és a
nem
végleges
használatbavételi engedély

Teljesítési
Határidő
A munkaterület
átadásától
számított 24
hónap

Kötbérteher
kötbérterhes

3

megszerzése
feltételek).

(együttes

2.2.2. Fizetési mérföldkövek
Fizetési Mérföldkő
a.) Kéthavi Fizetési Mérföldkövek

b.) Végső Fizetési Mérföldkő

Vállalkozói Díjrész
A Műszaki ellenőr által meghatározott
készültségi fok arányában a kéthavi felmérés
és teljesítésigazolás alapján a nettó
Vállalkozói díj arányos része, csökkentve az
Előleg I. 2.1.4 pont szerint meghatározott
részével.
A Szerződés II. 5.4. pontjában foglaltak
megvalósulása esetén a nettó Vállalkozói Díj
korábbi részteljesítésekkel, azaz a Kéthavi
Fizetési
Mérföldkövek
összegével
csökkentett összege, mely minimum a Nettó
Vállalkozói díj 15%-a (azaz tizenöt
százaléka) és a Tartalékkeret terhére
megrendelt
munkák
ellenértéke.
Figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32. § (6) bekezdésében foglalt
előírásokra is.

2.3. Kötbér

Kötbér megnevezése
2.3.1. Késedelmi Kötbér

Alapja
Tartalékkeret
nélkül számított
nettó Vállalkozói
Díj

Mértéke
0,2% (nulla egész
kéttized százalék)
naponta

2.3.2. Meghiúsulási
Kötbér

Tartalékkeret
nélkül számított
nettó Vállalkozói
Díj

15% (tizenöt százalék)

2.3.3. Szerződésszegési
Kötbér

Szerződésszegésenként
400.000 Ft, amely
folyamatos,
illetve
ismétlődő
szerződésszegés esetén
naponta,
illetve
alkalmanként fizetendő.

Maximuma
50 (ötven)
naptári napra
eső összeg

Negyvenmilli
ó forint

4

2.4.

Biztosítékok mértéke

2.4.1. Előleg Visszafizetési Biztosíték
2.4.2. Teljesítési Biztosíték:
2.4.3. Jólteljesítési Biztosíték:

2.4.4. Óvadék formájában
biztosíték teljesítési helye:

a Szerződés II. 6.1.3. pontja szerinti összeg
a Tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói
Díj 5%-a (öt százaléka), azaz [*] Ft
A Jótállási Időszak első 12 hónapjában a
Tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói
Díj 5%-a (öt százaléka), azaz [*] Ft, a Jótállási
Időszak második 12 hónapjában Tartalékkeret
nélkül számított nettó Vállalkozói Díj 3%-a
(három százaléka), azaz [*] Ft, a Jótállási Időszak
harmadik 12 hónaptól a jótállási időszak végéig a
Tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói
Díj 2%-a (két százaléka), azaz [*] Ft,

nyújtott Jogosult: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Bankszámla vezető: Takarékbank Zrt.
Számlaszám: 50432215-10003262

2.4.5. A jelen 2.4. pont szerinti biztosítékok együttesen: „Biztosítékok” vagy „Biztosíték”.
2.5. Jótállás
Jótállási Időszak:

A hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétel
lezárásától számított 36 + [*] hónap , kivéve ha a
vonatkozó jogszabály, ideértve különösen a Ptk.t és a Kötelező Jótállás Rendeletet, által
meghatározott
kötelező
jótállási
vagy
alkalmassági időszak ennél hosszabb, mely
esetben ezen hosszabb időszak az irányadó.

2.6. Biztosítás limitösszege
2.6.1. „All risk” típusú építés-szerelési legalább a Vállalkozói Díj összegének megfelelő
biztosítás:
biztosítási összeg
2.6.2. Kivitelezői felelősségbiztosítás
legalább
200.000.000
Ft
(kétszázmillió
forint)/káresemény
és
500.000.000
Ft
(ötszázmillió forint)/év
2.7.Vissznyereményre vonatkozó adatok
Az ajánlatkérési dokumentáció költségvetésében részletezett anyagokat a Megrendelő részére
át kell adni.
3. KAPCSOLATTARTÁSRA KIJELÖLT SZEMÉLYEK
Felek kapcsolattartói az alábbiak:
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3.1. Kivitelező részéről
A Konzorciumot alkotó Vállalkozók által kijelölt képviselő: [*]
Teljeskörű nyilatkozattételre jogosult:
[*]
Tel.: [*]
Fax: [*]
E-mail: [*]
NÜJ szám: [*]
Projektvezető:
[*]

Tel.: [*]
Fax: [*]
E-mail: [*]
NÜJ szám: [*]

Felelős Műszaki Vezető:
[*]
Tel.: [*]
Fax: [*]
E-mail: [*]
NÜJ szám: [*]
Munkavédelmi koordinátor:
[*]
Tel.: [*]
Fax: [*]
E-mail: [*]
NÜJ szám: [*]

Postázási cím: [*]

Postázási cím: [*]

Postázási cím: [*]

Postázási cím: [*]

3.2. Megrendelő részéről
Teljeskörű nyilatkozattételre jogosult:
Toldi Balázs
Tel: +36polgármester
E-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu
Műszaki kérdésekben:
[*]

Tel.: [*]
NÜJ szám: [*]
E-mail: [*]

3.3. Beruházási Ügynökség részéről:
Építési Műszaki Ellenőr:
[*]
Tel.: [*]
Fax: [*]
E-mail: [*]

Postázási cím: [*]
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NÜJ szám: [*]
Beruházás Lebonyolító:
[*]
Tel.: [*]
Fax: [*]
E-mail: [*]

Postázási cím: [*]

4. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN ÉRTÉKELÉSRE KERÜLŐ AJÁNLATI
ELEMEK

Értékelési részszempontok

Megajánlás

Szakember
neve

1.

Nettó ajánlati ár

[*]

-

2.

Az alkalmassági minimumkövetelmények M.2.1.
pontban megjelölt szakember alkalmasság tekintetében
előírt szakmai tapasztalatot meghaladó szakmai
többlettapasztalata

[*]

[*]

Az alkalmassági minimumkövetelmények M.2.2.
pontban megjelölt szakember alkalmasság tekintetében
előírt szakmai tapasztalatot meghaladó szakmai
többlettapasztalata

[*]

[*]

Az alkalmassági minimumkövetelmények M.2.3.
pontban megjelölt szakember alkalmasság tekintetében
előírt szakmai tapasztalatot meghaladó szakmai
többlettapasztalata

[*]

[*]

Az alkalmassági minimumkövetelmények M.2.4.
pontban megjelölt szakember alkalmasság tekintetében
előírt szakmai tapasztalatot meghaladó szakmai
többlettapasztalata

[*]

[*]

A kötelezően előírt 36 hónapon felül vállalt
többletjótállás időtartama

[*]

-

3.

4.

5.

6.

5. HATÁLYBALÉPÉS, ÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK, SZERZŐDÉSÁTRUHÁZÁS,
JOGSZABÁLYOK
5.1. A Szerződés törzsszövege és annak mellékletei közötti bármilyen ellentmondás vagy
eltérés esetén a Szerződés törzsszövegében foglaltak az irányadók. A Szerződés I. része és
II. része közötti bármilyen ellentmondás vagy eltérés esetén az I. részben foglaltak az
irányadók.
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5.2. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a Szerződés megkötésének időpontjában még
nem rendelkezik a Vállalkozói Díj teljesítéséhez szükséges teljes forrással. Erre tekintettel
a Szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételét képezi, hogy a Beruházás
megvalósítására, illetve a Szerződés szerinti fizetési kötelezettségei teljesítéséhez a
szükséges forrás a költségvetésből vagy egyéb állami forrásból biztosításra kerül a
Megrendelő számára.
5.3. Megrendelő bármikor jogosult arra, hogy az I. 5.2. pontban foglalt feltétel teljesülésétől
eltekintsen, és egyoldalú nyilatkozattal a Szerződést hatályba léptesse, ha diszkrecionális
jogkörében eljárva – saját költségvetésén belüli átcsoportosítás vagy egyéb megoldás útján
– úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozói Díj teljes fedezetét biztosítani tudja.
5.4. Jelen Szerződés a Megrendelő írásbeli egyoldalú jognyilatkozatának Vállalkozóval való
közlésének napján lép hatályba.
5.5. Amennyiben az I. 5.2. és I. 5.4. pont szerinti feltételek a Szerződés mindkét Fél által
történő aláírását követő száznyolcvan (180) napon belül nem teljesülnek, – a Felek eltérő,
előzetes írásbeli megállapodásának hiányában, a Ptk. 6:116. § (1) bekezdésére tekintettel
– a Szerződés nem lép hatályba, és automatikusan, külön jogcselekmény nélkül
megszűnik. Vállalkozó a Megrendelővel, illetve a Magyar Állammal szemben a jelen pont
szerinti esetben a Szerződés hatályba nem lépése, illetve megszűnése miatt semmiféle
jogcímen nem támaszthat igényt.
5.6. A Szerződés tárgyában a Szerződés képezi a Felek közötti teljes megállapodást. A
Közbeszerzési Eljárás során, annak eredményeként létrejövő valamennyi dokumentum (a
továbbiakban: „Közbeszerzési Dokumentum”), ide értve különösen, de nem
kizárólagosan a Megrendelő által a Közbeszerzési Eljárásban kiadott eljárást megindító
felhívást, a Műszaki Leírást, valamint a Vállalkozó által a Közbeszerzési Eljárásban
benyújtott, kötelező erejű nyertes ajánlatot (a továbbiakban: „Ajánlat”), illetve a
Beruházással kapcsolatban létrejövő valamennyi dokumentum a Szerződés
elválaszthatatlan részét képezi, annak tényleges csatolása nélkül is.
5.7. A Szerződés tekintetében alkalmazandó főbb jogszabályok és jogszabálynak nem
minősülő egyéb jogforrások:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CLXIII. törvény („Kbt.”),
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
(„Étv.”),
a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
(„Épkiv. rendelet”),
a közbeszerzési eljárásban az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésnek
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet („Épköz.
rendelet”),
az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során
a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm.
rendelet („Épterm. rendelet”),
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g)
h)

i)
j)
k)
l)
m)
n)

o)

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet („Épügy. rendelet”),
az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint
az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
(„Ép. felügyelet rendelet”),
az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet („Bírság
rendelet”),
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.
20.) Korm. rendelet („OTÉK”),
Helyi Építési Szabályzat („HÉSz”),
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény („Mvtv.”),
az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szló 2018. évi CXXXVIII.
törvény („ÁMB tv.”)
az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. a
lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm.
rendelet („Kötelező Jótállás Rendelet”).
az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet
(„ÁMB rendelet”)
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___________________________________________________________________________
II. RÉSZ
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1. A Szerződés tárgya a Beruházás megvalósítása a Munkaterületen, amely a
Beruházás tekintetében mindazon munkák, feladatok Vállalkozó általi elvégzését
jelenti a Teljesítési Véghatáridőig, valamint jótállási és szavatosság kötelezettségek
teljesítése esetén a Teljesítési Véghatáridőt követően is, amelyek magukban
foglalják:
a) a jelen Szerződésben és vonatkozó mellékleteiben, a vonatkozó
jogszabályokban, az Európai Unióban és Magyarországon alkalmazandó
szabványokban, hatósági előírásokban meghatározottak szerint a kivitelezési
munkák teljes körű elvégzését, a hozzá tartozó műszaki berendezések,
felszerelések, valamint a beépítendő összes anyag szolgáltatását, a felszerelést,
az üzembe helyezést, azok műszaki átadását, a bontással érintett épületek,
épületrészek, a Beruházással érintett utak, térburkolatok, közművek
visszabontását és a bontáshoz kapcsolódó feladatok elvégzésére irányuló
építési, szerelési munkáinak elvégzését és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások
ellátását,
b) a Szerződés szerinti Átvételkori Próbák lebonyolítását,
c) a birtokbaadást, a Beruházásra, illetve annak valamennyi részelemére
vonatkozó, nem végleges használatbavételi engedély Vállalkozó általi
beszerzését, illetve a használatbavételhez szükséges üzemeltetési, forgalomba
helyezési vagy egyéb engedély beszerzését, és az ezekhez kapcsolódó
szolgáltatások ellátását, a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások és a jelen
Szerződés szerint átadandó dokumentumok, okiratok teljes körű, egyidejű
szolgáltatásával,
d) a megvalósulási dokumentáció elkészítését,
e) a Beruházással kapcsolatos jótállási és szavatossági kötelezettségek teljesítését
a jelen Szerződésnek megfelelően,
f) a Beruházás megvalósításához – beleértve az Átvételkori Próbákat is –
szükséges víz, villany, és egyéb közműköltségek fedezetének biztosítását (azaz
a Vállalkozói Díj, mint átalányár mindezeket magában foglalja),
g) minden, a jelen Szerződésben és a Közbeszerzési Dokumentumban
meghatározott olyan kivitelezési munkálatot is, amely a Szerződésben és
mellékleteiben nincsen specifikálva, de a feladat természetéből adódóan a
Beruházás teljes körű megvalósításához szükséges, illetve ahhoz szükséges,
hogy a Beruházás illetve annak valamennyi részeleme a használatbavételre
vonatkozó engedélyt megkapja, és funkciói szerint teljes körű és
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban legyen,
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h) az Építési Engedély kivételével a Beruházás megvalósításához szükséges
valamennyi engedély és/vagy jóváhagyás beszerzését, valamint azok szükséges
módosításainak olyan időpontban történő beszerzését, hogy az a Beruházás
Szerződésben foglalt határidőkig való teljesítését és átadását biztosítsa,
i) az átadott Kivitelezési Tervdokumentáción kívül minden olyan felmerülő
tervezési feladatot – ideértve a gyártmánytervezést – amely a Beruházás
megvalósításához szükséges,
j) a mintavételi és megfelelőség-igazolási terv, technológiai utasítás elkészítését.
k) a végleges befejezési határidő előtt elkészült létesítmények üzemeltetését a
befejezési határidő végéig.
1.2. A fentiek alapján a Vállalkozó feladata a Beruházás megvalósításához szükséges
minden:
a) a jelen Szerződés tartalmát képező Tervdokumentációban már eredetileg is
szereplő, de a Vállalkozói Díj számítása során nem, vagy nem kellő mértékben
előirányzott munkatétel, továbbá,
b) a Kivitelezési Tervdokumentációban nem szereplő, de műszakilag szükséges, a
szerződéskötéskor kellő gondossággal eljárva fel nem ismerhető, a
szerződéskötést követően utólag felmerült olyan munkatétel külön megrendelés
nélküli elvégzése, amely nélkül a Beruházás rendeltetésszerűen nem valósítható
meg, nem használható [a) és b) pontok a továbbiakban együtt:
„Többletmunka”].
1.3. A Vállalkozó köteles a Beruházást határidőben elvégezni a Szerződésnek és a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. A Felek megállapodnak, hogy az
alkalmazandó MSZ szempontjából a Magyar Szabványügyi Testület által
megjelentett “A magyar nemzeti szabványok jegyzéke” című nyilvántartás a jelen
Szerződés aláírásának dátumához képest legutolsó változatát tekintik irányadónak,
amennyiben a Megrendelő által jóváhagyott Kivitelezési Tervdokumentáció ettől
eltérően nem rendelkezik. A Felek az I. osztályú minőséget kifogástalan, a
visszavont 04-800-1989 szabványban foglalt minőségű munkaként határozzák meg.
1.4. Az Építési Engedély, a Kivitelezési Tervdokumentáció, a műszaki leírás és az
engedélyek egy-egy teljes példányát az építkezés helyszínén kell tartani, és azokat
a hatóságok és a Megrendelő részére hozzáférhetővé kell tenni. A Kivitelezési
Tervdokumentációt papír alapon kell az építkezés helyszínén tartani.
1.5. A Beruházás megvalósításához szükséges valamennyi terv – ideértve a
Tervdokumentációkat is – papír alapú példányainak előállítása a Vállalkozó
feladata és költsége.
1.6. A Tervektől eltérni csak a Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével, a vonatkozó
jogszabályi rendelkezések betartásával lehet. A Vállalkozó részére a Tervektől való
eltérésre, a minőségi és kivitelezési problémák esetén a kijavításra, illetve az
elhárításra kizárólag a Megrendelő – vagy a Megrendelő nevében az általa erre
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felhatalmazott személy – jogosult utasítást adni. A Beruházás kivitelezése során a
Vállalkozó a Tervektől eltérő munkákat a Megrendelő előzetes írásbeli
jóváhagyását követően – amennyiben az eltérés a Szerződés módosítását igényli,
úgy a Szerződés módosítását követően – jogosult elvégezni, az Építési Engedélyre
vonatkozó szabályok betartásával. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó
az Építési Engedélytől, a Kivitelezési Tervdokumentációtól eltérő munkát végez
anélkül, hogy az Építési Engedélyt, a Kivitelezési Tervdokumentációt vagy a
Szerződést módosítanák, úgy felel az ebből eredő valamennyi kárért, ideértve az
illetékes hatóság által kiszabott bírság megfizetését is.
1.7. A Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy a Megrendelő által átadott Terveket és
valamennyi dokumentumot (különös tekintettel a Közbeszerzési Dokumentumok
részét képező Műszaki Leírást, vagy adott esetben a kiegészítő tájékoztatást,
helyszínbejárás dokumentumait) a Szerződés megkötése előtt a Közbeszerzési
Eljárás ajánlatadási szakaszában megvizsgálta, a Megrendelőt a Tervek és egyéb
dokumentumok felismerhető hibáira, hiányosságaira figyelmeztette, illetve azt
jelezte, Ajánlatát mindezek ismeretében, kellő szakmai gondossággal készítette el.
A Vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlattételt megelőzően megkapott minden
szükséges információt és figyelembe vett minden körülményt, amely a Vállalkozói
Díjat és/vagy teljesítési határidőt és/vagy a teljesítésre kihatással lévő
körülményeket befolyásolhatta. Ha a Tervek, dokumentumok valamely hibája vagy
hiányossága a kivitelezés folyamatában válik felismerhetővé, a Vállalkozó
késedelem nélkül köteles erről a Megrendelőt tájékoztatni.
1.8. A Vállalkozó a munkavégzést a Megrendelő érdekeit figyelembe véve – szükség
esetén a műszaki ellenőr utasításának megfelelően- köteles ütemezni és végezni,
különös gondot fordítva a zaj- és porvédelemre és a megfelelő leválasztások
biztosítására.
1.9. A Vállalkozó az Ajánlata részeként kötelezettséget vállal arra, hogy az Ajánlatában
megjelölt jogosultsággal és szakmai tapasztalattal bíró szakemberek vesznek részt
a jelen Szerződés teljesítésben. A teljesítésben résztvevő szakemberek az Épügy.
rendeletben előírt szakmagyakorlási jogosultság megszerzéshez szükséges
gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalattal rendelkeznek, amely többlet
szakmai tapasztalat a Közbeszerzési Eljárásban értékelésre került.
1.10. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a [*] pontban megjelölt szakemberek
a szakmagyakorlási jogosultságot (kamarai igazolás) a Szerződés teljesítésének
teljes ideje alatt fenntartják és a teljesítésben a jelen Szerződésben megfelelő
pozícióban részt vesznek. A Megrendelő jogosult ellenőrizni a teljesítésben részt
vevő szakembereket és azok szakmagyakorlási jogosultságát a Szerződés
teljesítésének időtartama alatt. A Vállalkozó jelen pont szerinti kötelezettségének
a megszegése esetén Megrendelő a Kbt. 142. §-a szerinti jogkövetkezményeket
jogosult alkalmazni.
1.11. Vállalkozó az Ajánlatában kötelezettséget vállalt, hogy a Szerződés teljesítése
során az Ajánlatában benyújtott és értékelésre került „Építésszervezési” tervnek
megfelelően jár el, amely követelmények teljesítését a Megrendelő műszaki
ellenőre ellenőrzi. A Vállalkozó jelen pont szerinti kötelezettségének a
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megszegése esetén Megrendelő a Kbt. 142. §-a szerinti jogkövetkezményeket
jogosult alkalmazni.
1.12. Vállalkozó köteles MSZ ISO 45001:2018 rendszert, vagy a jelen szabvány által
előírtaknak mindenben megfelelő munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági
irányítási intézkedések leírását alkalmazni a szerződés hatálya alatt fenntartani,
és a teljesítést annak hatálya alatt végezni. A Vállalkozó köteles a jelen pont
szerinti szabványt vagy a szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő
munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási intézkedések leírását
legkésőbb a szerződéskötésig Megrendelő részére szerződéskötési feltételként
rendelkezésre bocsátani. Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítésének időtartama
alatt a jelen pontban foglaltaknak folyamatosan megfelelni. Megrendelő jogosult
a jelen pont szerinti szabványnak történő megfelelést ellenőrizni. Abban az
esetben, amennyiben a Megrendelő az ellenőrzése során észleli, hogy Vállalkozó
nem felel meg a Szerződés teljesítésére vonatkozó jelen pont szerinti feltételnek,
úgy a Megrendelő - legfeljebb 15 (tizenöt) napos határidővel - felszólíthatja a
Vállalkozót a különleges feltételeknek megfelelő teljesítésre.
1.13. A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten kijelenti és kötelezettséget
vállal arra, hogy:
a) a jelen Szerződést, annak mellékleteivel és a kapcsolódó dokumentumokkal
együtt, illetve a Szerződés megkötésével kapcsolatosan rendelkezésére
bocsátott egyéb dokumentumokat teljes körűen megvizsgálta,
áttanulmányozta, hiánytalanul elolvasta, megértette, és ellenőrizte, az
azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri, az azokkal kapcsolatos kérdéseit
maradéktalanul írásban feltette, és a dokumentumokat nem tartja
értelmetlennek vagy kétértelműnek, azokat korlátozás nélkül, a jelen
Szerződés aláírásával magára nézve jogilag kötelezőnek ismeri el,
b) a Munkaterületet bejárta, annak körülményeit megismerte, az elvégzendő
munkákat,
zavaró
körülményeket
az
elvárható
gondossággal
áttanulmányozta,
c) a jelen Szerződés aláírása előtt valamennyi helyi adottságot, körülményt,
árképző tényezőt megvizsgált, az ezekkel kapcsolatos észrevételeit a
Megrendelővel írásban közölte,
d) az esetleges kiegészítő
magyarázatot kapott,

tájékoztatás-kérésekre

kielégítő,

elégséges

e) a Vállalkozói Díjat a fentiekre tekintettel, kellő szakmai tapasztalatára
alapozva állapította meg, ezért a fentiekre hivatkozva többletköltséget nem
számolhat el,
f)

az építésügyi szakmai előírásokat, valamint az alkalmazott anyagokra,
szerkezetekre vonatkozó technológiai előírásokat ismeri, és azokat kötelező
érvényűen betartja, és ezt alvállalkozóitól is megköveteli,
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g) a jelen Szerződés teljesítésébe bevont munkavállalói, illetve igénybe vett
alvállalkozói rendelkeznek a jelen Szerződés szerinti feladatok ellátásához
szükséges jogosultságokkal, szakmai tapasztalattal és szaktudással,
h) közreműködése megfelel a kivitelezési jogosultságra vonatkozó
szabályoknak, a vonatkozó magyar és Európai Unióban hatályos
jogszabályoknak és egyéb előírásoknak, különös tekintettel az Épkiv.
rendelet és az Étv. előírásainak. A Vállalkozónak úgy kell végeznie a munkát,
hogy annak szabályszerűsége az Ép. felügyelet rendelet szerinti esetleges
ellenőrzés során megállapítható legyen.
1.14. A jelen Szerződés megkötését követően a Vállalkozó viseli a Tervek olyan
hiányosságából adódó jogkövetkezményeket, melyet a Vállalkozónak a tőle
elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést
megelőzően nem jelzett.
1.15. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles együttműködni a Beruházási
Ügynökséggel, és a Beruházás megvalósításában részt vevő, a Megrendelő által
megjelölt harmadik személyekkel. Az együttműködés keretében vállalja, hogy
biztosítja a Munkaterületre történő bejutást, helyszíni bejárást, helyszíni
kooperációt, felmérést, munkavégzést.
1.16. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó személyének jogutódlás miatti megváltozására
a Kbt. 139. § rendelkezései az irányadóak.
1.17. Felek rögzítik, hogy az I. 3. pontban foglalt kapcsolattartók személyében való
változást egymásnak 3 napon belül bejelentik, és ez nem minősül
szerződésmódosításnak. A Beruházás Lebonyolító és az Építési Műszaki Ellenőr
személyének megváltozását a Megrendelő és a Beruházási Ügynökség is jogosult
bejelenteni.
2. KIVITELEZÉS
2.1. Munkaterület, közművek, közterületek, a kivitelezés megkezdése
2.1.1. A Munkaterület átadás-átvételének előkészítése és lebonyolítása a
Megrendelő feladata. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a
Munkaterület átadására a Szerződés hatályba lépését követő 5 (öt)
munkanapon belül kerül sor, a Felek által közösen egyeztetett időpontban.
2.1.2. A Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a Munkaterületen korábban
végzett munkák esetleges hibái vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a
munkavégzést. Ha a Vállalkozónak felróhatóan nem kerül megállapításra
hiba vagy hiányosság, akkor a Vállalkozó vállalni köteles a felelősséget a
korábban elkövetett hibák vagy korábban keletkezett hiányosságok
következtében fellépő károkért, még abban az esetben is, ha igazolható,
hogy a hibát a Megrendelő vagy harmadik személy okozta.
2.1.3. Az átadás-átvételi eljárásról Felek és a Beruházási Ügynökség
jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a Munkaterület átadás-
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átvételének valamennyi lényeges körülményét, feltételeit és a Felek átadásátvétellel kapcsolatos esetleges észrevételeit. Az átadás-átvétel ténye, annak
feltételei (villamos energia- és vízellátás, anyag- és eszköztárolás, őrzés,
stb.) és körülményei az építési naplóban (a továbbiakban: “Építési Napló”)
is rögzítésre kerülnek. A Munkaterület átadás-átvétele során a Felek a
jegyzőkönyvben rögzítik a kivitelezés és a munkavégzés folyamán
szükséges szabályok betartására vonatkozó egyéb követelményeket.
2.1.4. A Vállalkozó a munkavégzést a Munkaterület Megrendelő általi átadását
követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül köteles
megkezdeni. A munkavégzés akkor tekinthető megkezdettnek, ha a
Munkaterületen az Építési Naplót megnyitották, továbbá a munka
megkezdését követően a kivitelezés a műszaki és pénzügyi ütemtervnek (a
továbbiakban: „Műszaki és Pénzügyi Ütemterv”) megfelelően folyamatos.
A Műszaki és Pénzügyi ütemtervet Vállalkozónak a szerződéskötésre,
valamint a szerződés hatálybalépésére aktualizálni kell.
2.1.5. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezés ideje alatt az Ingatlanon a
Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő és Kemping működik. A Vállalkozó
köteles a Munkaterületet úgy használni és a Beruházást úgy kivitelezni,
hogy az Ingatlanon a Gyógyfürdő működését ne zavarja vagy akadályozza.
A Vállalkozó munkája során különös gondossággal kell, hogy óvja és védje
a Munkaterület környezetét; a Munkaterület visszaadását megelőzően
köteles annak eredeti állapotát helyreállítani. A Vállalkozó köteles a
kivitelezés teljes ideje alatt folyamatosan biztosítani a Gyógyfürdő
biztonságos megközelítését. A Vállalkozó az Ingatlan állapotát és a
Munkaterület környezetét a kivitelezés megkezdésekor dokumentálja
(fotók, videó felvételek és leírás) és arról felmérési dokumentációt vesz fel,
melynek egy eredeti példányát 5 (öt) munkanapon belül átadja a Megrendelő
részére. A Vállalkozó jelen pont szerinti kötelezettségeit részletesen a
Megrendelői Követelmények (I.1.1.h) pont) tartalmazza.
2.1.6. A Munkaterületet a Vállalkozó köteles a saját költségén elkeríteni akként,
hogy a kerítésen keresztül a Munkaterületre ne lehessen rálátni, illetve a
belépésre jogosulatlanok ne tudjanak a kerítésen átjutni.
2.1.7. A Munkaterület szerződésszerű átadásának időpontjától a Beruházás
műszaki átadás-átvételének lezárását követően a Munkaterület birtokának
visszaadásáig a kárveszélyt a Vállalkozó viseli.
2.1.8. A Vállalkozó feladata a közmű infrastruktúrához a kivitelezéshez szükséges
ideiglenes rákapcsolás kiépítése oly módon, hogy külön (al)mérőt szereltet
fel annak érdekében, hogy a fogyasztása egyértelműen mérhető és
meghatározható legyen. Az ezzel kapcsolatos költségek a Vállalkozói Díj
részét képezik. Az Ingatlanra kiépített, és a Munkaterület-átadáson
biztosított kapacitáson felüli energiaigény biztosítása a Vállalkozó feladata.
A Vállalkozó a közművekkel kapcsolatos fogyasztás díját Megrendelővel
való egyeztetés alapján vagy a Gyógyfürdőt üzemeltető Gyomaendrődi
Liget Fürdő Nonprofit Kft. által részére kiállított számla ellenében, vagy az
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általa megkötött közműszerződések szerint a közműszolgáltatóknak fizeti
meg.
2.1.9. A Vállalkozó köteles a Munkaterületet rendben tartani, a keletkező
hulladékot és építési törmeléket rendszeresen elszállítani, a Beruházás
kivitelezéséhez igénybe vett közterületet, valamint szállítási útvonalat a
szennyeződésektől mentesíteni.
2.1.10. A közterület nem építési célú esetleges igénybevételével kapcsolatos
költségek a Vállalkozót terhelik, a szükséges engedélyek és hozzájárulások
beszerzése a Vállalkozó feladata és költsége. A Vállalkozó köteles saját
költségén a Munkaterület környezetében, a szomszédos közterületeken,
útburkolatokban, közterületi műtárgyakban keletkezett, általa okozott
károkat a kivitelezési munkák befejeztével kijavítani. A közterületen
közvetlen baleseti veszélyt előidéző károkat (különösen: gödör, kiálló
hegyes acéltárgyak) haladéktalanul meg kell szüntetni.
2.1.11. A Vállalkozó köteles a Beruházás kivitelezése során a csatlakozó idegen
területekről a tevékenységével, alvállalkozói tevékenységével kapcsolatban
keletkezett szennyeződést folyamatosan eltávolítani, az Ingatlant és a
kapcsolódó közterületek állapotát a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő,
munkavégzésre és használatra alkalmas állapotban tartani. Amennyiben a
Vállalkozó a fenti rendelkezés szerinti kötelezettségét felszólítás ellenére
sem teljesíti, ezen munkákat a Megrendelő a Vállalkozó költségére jogosult
elvégeztetni.
2.1.12. A Vállalkozó a Munkaterület szerződésszerű átadásától gondoskodik a
biztonságtechnikai követelmények biztosításáról, továbbá a Munkaterület és
a Vállalkozónak átadott valamennyi berendezés őrzéséről, beleértve a
Munkaterületnek a Vállalkozó alvállalkozói számára átadott részét is. A
helyszínre leszállított valamennyi berendezésért a Vállalkozó a Beruházás
műszaki átadás-átvételének lezárását követően a Munkaterület birtokának
visszaadásáig teljeskörűen felel.
2.1.13. A Vállalkozó köteles az építkezés helyszínén a vonatkozó hatályos
jogszabályoknak és a Megrendelői Követelményeknek megfelelő
építéshelyszíni tájékoztató táblát a saját költségén felállítani.
2.1.14. A Felek a Ptk. 6:246. § szerinti zálogjogot a jelen Szerződés alapján a
Vállalkozóra nézve kizárják.
2.1.15. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozót a Munkaterület feletti birtoklási és
használati jog kizárólag a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeinek a
teljesítése érdekében illeti meg, és más célra semmilyen birtoklást vagy
használatot biztosító joga nincs. A Vállalkozó e birtoklási és használati joga
a Munkaterület birtokának visszaadásával, vagy amennyiben az korábbi
időpontban következik be, a jelen Szerződés egyéb módon történő
megszűnésével megszűnik.
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2.1.16. A Vállalkozó tudomásul veszi, és a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten
kijelenti, hogy a Megrendelő birtokbavételi szándékkal megtett
cselekményei semmilyen körülmények között nem minősülnek a Ptk.
szerinti tilos önhatalomnak, így a Vállalkozó a jelen, a Ptk. 6:8. § (3)
bekezdése szerinti kifejezett jognyilatkozatával visszavonhatatlanul lemond
azon jogáról (a továbbiakban: „Joglemondás”), hogy a Ptk. 5:5.-5:8. §aiban meghatározott birtokvédelmi eljárást (a továbbiakban:
„Birtokvédelem”) indítson a Megrendelővel szemben. Amennyiben a
Vállalkozó a Joglemondást megsértve mégis Birtokvédelmet
kezdeményezne a Megrendelővel szemben, úgy a Vállalkozó a jelen
Szerződés aláírásával már most előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a
Megrendelőnek a megindított birtokvédelmi eljárás (a továbbiakban:
„Jogtalan Eljárás”) azonnali, a Vállalkozó részére költség, illetve díj
megtérítése nélküli megszüntetése, illetve a kérelem elutasítása iránti
kérelmét az eljáró bíróság, illetve jegyző teljesítse. A Megrendelő a
Vállalkozó ezen előzetes hozzájárulására feltétel nélkül és bármikor
hivatkozhat a Jogtalan Eljárás során.
2.2. Munkaterülettel és a Munkaterületen foglalkoztatottakkal kapcsolatos
kifogások
2.2.1. Ha a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozó nem megfelelő létszámú,
vagy nem megfelelő szakértelmű dolgozókat, illetve személyzetet alkalmaz,
úgy felhívást adhat a Vállalkozó részére a megfelelő létszámú és
szakértelmű dolgozók, illetve személyzet alkalmazására, amely felhívásnak
a Vállalkozó haladéktalanul köteles eleget tenni.
2.2.2.

Amennyiben a Megrendelő vagy a Beruházási Ügynökség a
Munkaterületen vagy környezetében a jelen Szerződés szerinti
követelményeket nem kielégítő állapotot észlel, úgy felszólíthatja a
Vállalkozót a Munkaterület rendbetételére. Amennyiben a Munkaterület
rendezése a felszólítást követő 5 (öt) munkanapon belül nem történik meg,
úgy a Megrendelő jogosult a Munkaterületet harmadik személlyel rendbe
hozatni, és ennek költségeit számla alapján a Vállalkozóra terhelni.

2.3. Vagyonvédelem
2.3.1. A Vállalkozó a vagyonvédelem körén belül köteles ellátni mindazon
tevékenységeket, amelyeket akár a Vállalkozó, akár a Megrendelő által
megkötött biztosítási szerződés, kötvény előír.
2.3.2. A Vállalkozó köteles gondoskodni a teljes Munkaterület folyamatos, napi
24 órás élőerős őrzést is magában foglaló őrzéséről és tűzvédelméről.
2.3.3. A Felek megállapodnak, hogy a Munkaterületen tárolt valamennyi gép,
berendezés, felszerelési tárgy, anyag vagyonvédelme tekintetében a
felelősség a Vállalkozót terheli, így a Vállalkozó köteles helyt állni az adott
vagyontárgy tulajdonosával szemben, amennyiben bármely vagyontárgy
megrongálódik, megsemmisül vagy az Ingatlanból eltűnik.
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2.3.4. A Vállalkozó az élet- és vagyonvédelem körébe tartozó feladatokon felül is
köteles ellátni mindazon tevékenységeket, amelyek a Munkaterületen a
közrendbe
ütköző
cselekmények
megelőzése
és
utólagos
felderíthetőségének megkönnyítése érdekében szükségesek, továbbá a
Munkaterületen esetlegesen bekövetkező bármilyen havaria esemény
(természeti csapás vagy emberi tevékenység során előállt vészhelyzet) során
a mentést végzők számára információt adhatnak a területen tartózkodó
személyek számáról, és lehetőség szerint tartózkodási helyéről, illetve
minden olyan lényeges körülményről amelyek a mentést megkönnyíthetik.
2.3.5. A Vállakozó ezen túlmenően köteles a Munkaterületet zárva tartani, és a II.
2.3.4. pontban rögzített követelmények elérése érdekében olyan műszaki és
szervezési intézkedéseket foganatosítani, amelyek alkalmasak annak
biztosítására, hogy a Munkaterületre csak arra jogosult személyek
juthassanak be.
2.4. Munkavédelem, kockázatelemzés
2.4.1. A Vállalkozó köteles az általános és szakági biztonsági és munkavédelmi
előírásokat betartani a jelen Szerződéssel kapcsolatos valamennyi
tevékenysége során.
2.4.2. A Vállalkozó a Munkaterületre történő felvonulást megelőzően köteles az
Mvtv. szerint a kockázatelemzés dokumentumát, valamint a megvalósítandó
minimális munkavédelmi követelmények biztosítására biztonsági és
egészségvédelmi tervet készíteni. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról,
hogy a kockázatelemzést, valamint a jelen pont szerinti dokumentumokat a
megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező személy készítse el.
2.4.3. A kockázatelemzésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a veszélyek azonosítását,
b) a veszélyeztetettek és a veszélyeztetés módjának azonosítását,
c) a kockázatok értékelését és a megelőző intézkedések meghatározását,
d) az eredmények rögzítését és az intézkedések végrehajtását,
e) a kockázatértékelés felülvizsgálatát, szükség esetén módosítását.
2.4.4. A Vállalkozó köteles a Munkaterületre való felvonulást követően rendszeres
baleset-, munka- és tűzvédelmi oktatásban részesíteni munkavállalóit, és az
erről készült jegyzőkönyv egy másolatát köteles ezt követően a
Megrendelőnek haladéktalanul átadni. Az oktatások megtartása és
bizonylatolása Vállalkozó feladata. Az oktatásokról készült bizonylatokat
Vállalkozónak az Ingatlan területén kell tárolnia úgy, hogy azt a
Megrendelő, illetve az illetékes hatóságok bármikor ellenőrizni tudják.
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2.4.5. A Vállalkozó köteles ellátni a dolgozóit az egészséges és biztonságos
munkavégzés feltételeinek érdekében egyéni védőfelszereléssel, ruházattal,
lábbelivel, és azok használatát köteles folyamatosan ellenőrizni és
megkövetelni. A Vállalkozó felelős az alkalmazottai és alvállalkozói
vagyoni és testi épségében bekövetkezett károkért.
2.4.6. A kivitelezés általános rendjét és biztonságát a Vállalkozó szervezi. A
Vállalkozó a saját dolgozói és alvállalkozói tevékenységével
összefüggésben felmerülő károkért a teljes Munkaterületen baleset-, munkaés tűzvédelmi felelősséggel tartozik.
2.4.7. Több alvállalkozó egyidejű munkavégzése esetén azok munka-, tűz- és
balesetvédelmi koordinálása a Vállalkozó feladata.
2.4.8. A Vállalkozó felelős azért, hogy a Munkaterületen olyan személy ne
tartózkodhasson és értelemszerűen munkavégzést se folytathasson, aki nem
részesült a jogszabályokban előírt munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban,
vagy akinek a jogszerű munkavégzését bármely jogszabályi feltétel hiánya
kizárja.
2.4.9. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a munkaügyi és munkavédelmi
ügyekben eljáró illetékes hatóság a jelen Szerződés tárgyát képező
munkálatokkal kapcsolatban a Vállalkozót terhelő bármely kötelezettség
teljesítésével összefüggésben bármilyen joghátrányt állapít meg, úgy azt a
Vállalkozó köteles viselni.
2.4.10. A Felek megállapodnak, hogy az esetleges üzemi balesetekből felmerülő
fizetési és kártérítési kötelezettségnek minden esetben a Vállalkozó köteles
eleget tenni.
2.5. Hulladékkezelés és környezetvédelem
2.5.1. A Vállalkozó köteles saját költségén különös gondossággal és valamennyi
vonatkozó jogszabályi rendelkezés maradéktalan betartásával eljárni az
építési törmelék, veszélyes hulladékok, így különösen az azbeszt tartalmú
anyagok elszállításával és kezelésével kapcsolatban.
2.5.2. A Vállalkozó köteles megtenni minden szükséges intézkedést annak
érdekében, hogy a jelen Szerződés teljesítését a környezetvédelmi előírások
betartásával, az Ingatlan környezetének lehető legcsekélyebb zavarása –
ideértve a lég-, és zajszennyezést is – mellett végezze.
2.5.3. A munkálatok során keletkezett hulladékot a Vállalkozó köteles saját
költségén kijelölt hulladéklerakóhelyre szállítani, illetve a jogszabályok
által előírt hulladékkezelési eljárásokat alkalmazni, a lerakóhelyi
bizonylatokat a Megrendelő részére bemutatni, azok másolatát részére
átadni.
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2.5.4. A Vállalkozó a munkavégzés teljes időtartama alatt köteles a felhasznált
vegyi anyagok és termékek biztonsági adatlapjait beszerezni, és az azokban
foglaltak szerint eljárni a munkavégzés, beépítés, hulladékelszállítás során.
2.5.5. A Vállalkozó a feladatait úgy köteles elvégezni, hogy az a környezet
számára minél kisebb por-, rezgés- és zajterhelést vagy egyéb
kellemetlenséget okozzon. Zajjal járó munkákat csak a jogszabályokban
vagy eseti hatósági rendelkezésben meghatározott zajkibocsátási
határértéken belül végezhet. Ez alól a Vállalkozó a Megrendelő eseti írásbeli
jóváhagyása alapján eltérhet, ha a jóváhagyás megkérését megelőzően a
Vállalkozó az arra illetékes szervtől a zajkibocsátási határérték alóli
felmentésre vonatkozó engedélyt megszerezte.
2.5.6. A munkagépek által okozott olajfoltokat, sarat és egyéb építőanyagból
származó szennyeződést (illetve a közutak esetleges egyéb szennyeződéseit)
a Vállalkozó saját költségén azonnal köteles megszüntetni. A szennyezett
felitató anyag veszélyes hulladék, így kezeléséről szintén a vonatkozó
jogszabályok szerint kell gondoskodni. A Vállalkozó által végzett munkák
a környezetet nem szennyezhetik.
2.5.7. Az építkezésen keletkező és elszállításra kerülő hulladékról a Vállalkozó
köteles az elektronikus Építési Naplóba az építési hulladék-nyilvántartó
lapot feltölteni.
2.6. Megrendelői Követelmények
2.6.1. A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés törzsszövegében nem vagy nem
részleteiben szabályozott Megrendelői Követelményeket az I.1.1.h) pontban
foglaltaknak megfelelően az 1. számú melléklet tartalmazza.
2.6.2. A Vállalkozó köteles a Munkaterület Megrendelő általi átadását követően
haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül, a Munkaterületet
fotózó kamerát a Megrendelővel egyeztetve elhelyezni és a felvételeket a
Megrendelő részére valós idejű, megszakítatlan, online hozzáférést biztosító
módon üzembe helyezni.
Az alkalmazandó kamerák vonatkozásában előírás, hogy kizárható legyen a
személyek felismerhetősége a felvételek alapján (GDPR megfelelőség).
A Megrendelő célja a kamerák alkalmazásával a Beruházás
megvalósulásának nyomon követése, a cél nem a személy- és
vagyonvédelem, hanem a mozgás és a területalakulás megfigyelése. (A
célnak megfelelő felbontás, beállítás, fix, zoomolásra nem képes kamerák,
kamera elhelyezés, szükség szerint a kamera látókörébe kerülő személyek
szoftveres kitakarása annak érdekében, hogy arc, öltözék, testalkat vagy
mozgás jellegzetességei alapján a természetes személy azonosíthatósága
kizárható legyen, továbbá annak megakadályozása, hogy a kamerák
közterületre, vagy más ingatlan területére ráláthassanak.)
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A Vállakozó köteles elkészíteni a jogszabályoknak, és a kamerák tényleges
felszerelésnek megfelelő adatkezelési tájékoztatót, annak egy nyomtatott
példányát köteles a helyszínen tartani.
A Vállalkozó köteles az adatvédelmi rendelet előírásainak eleget teendő
mindazon pontokra, ahol a munkaterületre természetes személyek
beléphetnek, az Európai Adatvédelmi Testület 3/2019 számú
iránymutatásának megfelelő figyelemfelhívó tájékoztató táblát elhelyezni,
amelyen legalább a következő adatok taláhatók meg:
• a kamerás megfigyelésre figyelmeztető grafikus figyelemfelhívás
(kép),
• az adatkezelő neve és az adatkezelő képviselőjének neve,
• az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége,
• a kamerás megfigyelés céljának és jogalapjának rövid és közérthető
összefoglalása,
• az érintettek jogainak rövid ismertetése,
• URL hivatkozás és annak QR kódos hivatkozása, a kamerás
megfigyelésre vonatkozóan a munkaterület részletes adatkezelési
tájékoztatójának letöltéséhez.
2.6.3. A Vállalkozó ugyancsak köteles a Munkaterület Megrendelő általi átadását
követő legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül a Munkaterületen a Megrendelő
és a Beruházási Ügynökség kizárólagos rendelkezésére álló, a Megrendelői
Követelményekben rögzített irodakonténert biztosítani.
2.6.4. A Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítésének időtartama alatt a
Munkaterületen vagy annak közelében irodát köteles fenntartani, amely
alkalmas a jogszabály által előírt, állandóan az építési helyszínen tartandó
dokumentumok elhelyezésére és őrzésére.
2.6.5. A Vállalkozó sem az építési információs táblákat, sem a toronydarukat,
egyéb munkagépeket és eszközöket, az állványzatot, sem az a köré vont
védő (takaró) hálót, sem a Munkaterületet körülvevő kerítéseket, palánkokat
nem használhatja hirdetések, reklámok elhelyezésére. Bármely hirdetés
vagy reklám elhelyezéséhez (ideértve a Vállalkozó saját hirdetését vagy
logóját is) a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.
2.6.6. Vállalkozó köteles a Megrendelővel vagy az általa megjelölt harmadik
személlyel a Beruházással összefüggő protokoll- és egyéb események
szervezése és megtartása kapcsán együttműködni, az események szervezése
és megtartása érdekében az érintett helyszínt az előre egyeztetett időpontban
és állapotban a Megrendelő vagy az általa megjelölt harmadik személy
részére külön költség- vagy díjigény nélkül a teljesítési határidő
változatlanul hagyása mellett biztosítani.
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2.7.

Alvállalkozók

2.7.1. Jelen Szerződés alkalmazásában alvállalkozó a Kbt.-ben meghatározott
jelentéssel bír.
2.7.2. Felek rögzítik, hogy a Szerződést a Vállalkozónak kell teljesítenie. Felek
rögzítik, hogy a Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasság igazolásában részt
vett szervezetet - amennyiben van ilyen szervezet - a Kbt. 65. § (9) bekezdés
szerinti módon köteles igénybe venni. Az ilyen szervezetek bevonására,
vagy annak elmaradására a Kbt. 138.§ (2) bekezdése irányadó.
2.7.3. A Vállalkozó a Szerződés teljesítéséhez alvállalkozó bevonására korlátozás
nélkül jogosult, figyelemmel arra, hogy az alvállalkozó bevonását a
Megrendelő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján nem korlátozta.
2.7.4. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles minden olyan, az Ajánlat
benyújtásakor még nem ismert alvállalkozót legkésőbb a Szerződés
hatálybalépése időpontjában bejelenteni a Megrendelő részére, aki részt
vesz a Szerződés teljesítésében. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával
nyilatkozik, hogy a Szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozók nem
tartoznak a kizáró okok hatálya alá.
2.7.5. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítésének időtartama alatt minden
további, a Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt alvállalkozót - legkésőbb
a teljesítésbe történő bevonást megelőző 3 (három) munkanappal bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre
jogosult megjelölésével), valamint a Szerződés teljesítésének időtartama
alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben
közölt adatainak változásáról.
2.7.6. A Vállalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos
igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül
számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki.
2.8. Felelős műszaki vezető, építésvezető
2.8.1. A Vállalkozó köteles a Közbeszerzési Eljárást megindító felhívásban előírt
és a jogszabályoknak megfelelő felelős műszaki vezető szakemberekkel a
Szerződés időtartama alatt rendelkezni.
2.8.2. A Vállalkozó a felelős műszaki vezető személyét csak a Kbt. szabályainak
betartásával változtathatja meg.
2.8.3. A Vállalkozó tevékenységét a jelen Szerződés teljesítése során a jogszabály
által előírt képesítéssel rendelkező, a II. 2.8.1. pont szerinti felelős műszaki
vezető irányítja.
2.8.4. A Vállalkozó kötelessége, hogy az általa kijelölt felelős műszaki vezető a
jogszabályban előírt kötelezettségeit folyamatosan teljesítse és valamennyi
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Kooperáción személyesen részt vegyen. A Vállalkozó köteles gondoskodni
arról is, hogy az alvállalkozók is rendelkezzenek felelős műszaki vezetővel.
2.8.5. A felelős műszaki vezetővel fennálló jogviszonyának igazolását és
elérhetőségeit a Vállalkozó köteles feltölteni az Építési Naplóba.
2.8.6. A Vállalkozó köteles a Munkaterületen állandóan jelen lévő építésvezetőt
foglalkoztatni.
2.9. Építési Napló
2.9.1. Felek a Munkaterület átvételekor a jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően elektronikus Építési Naplót nyitnak, és azt a Vállalkozó a
vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint naprakészen vezeti.
2.9.2. A Vállalkozó köteles továbbá a kivitelezés folyamán minden fontos és
lényeges tényt, problémát, kérdést az Építési Naplóba az irányadó
jogszabályi előírásoknak megfelelően bejegyezni.
2.9.3. A műszaki ellenőr a Szerződés teljesítésének ellenőrzése során az Építési
Napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2)-(3)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően bejelentett alvállalkozó vesz részt.
2.9.4. A Vállalkozó köteles a Megrendelő és a Beruházási Ügynökség által az
Építési Naplóba tett bejegyzésekre 3 (három) munkanapon belül – a
Megrendelő egyidejű értesítése mellett – az Építési Naplóban válaszolni. A
Vállalkozó köteles a Megrendelő és a Beruházási Ügynökség által tett
észrevételeket, műszaki kifogásokat figyelembe venni, az esetleges hibákat
kijavítani.
2.9.5. Az eltakarásra kerülő munkák ellenőrzése érdekében a munkák megkezdése
előtt a Vállalkozó köteles az ellenőrzések és vizsgálatok várható időpontját 3
(három) nappal korábban az Építési Naplóba bejegyezni, Megrendelő és a
Beruházási Ügynökség együttes, egyidejű értesítése mellett.
2.9.6. Amennyiben a Beruházásra több engedély (pl. útépítési, vízjogi, hírközlési,
stb.) van hatályban, úgy az általános építményfajták építési naplóján kívül a
sajátos építményfajták esetében az Épkiv. rendelet 24/B. §-ának (1), (2) és
(5) bekezdése szerint a Megrendelő elvégzi az e-építési napló készenlétbe
helyezését építményenként.
2.10. Megrendelő ellenőrzési joga, anyaghasználat, gyártásközi ellenőrzés
2.10.1. Megrendelő ellenőrzési joga
2.10.1.1.
A Megrendelő jogosult vizsgálni és ellenőrizni, hogy a
kivitelezés megfelel-e a Terveknek, valamint a hatályos
jogszabályoknak és szabványoknak. A Vállalkozó köteles
minden ésszerűen kért segítséget és eszközt megadni, és
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korlátozás nélkül lehetőséget biztosítani a Megrendelőnek, hogy
a kivitelezést ellenőrizhesse.
2.10.1.2.
A Megrendelő ellenőrzési jogának gyakorlása érdekében
jogosult a Munkaterületen az általa szükségesnek tartott
gyakorisággal helyszíni szemlét tartani és szakértőt igénybe
venni. A helyszíni szemlék szabályszerű és biztonságos
megtartásához szükséges munkavédelmi felszerelést a megfelelő
mennyiségben a Vállalkozónak kell biztosítania.
2.10.1.3.
A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól azon a
címen, hogy a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta, vagy
nem megfelelően végezte. Sem az arra jogosult hatóságoknak,
illetve a Megrendelőnek az ellenőrzése, vizsgálatokon való
részvétele, sem az azokról felvett jegyzőkönyv, egyéb eredményt
rögzítő dokumentum nem mentesíti a Vállalkozót szerződéses
kötelezettségeinek teljesítése alól, és nem fosztják meg a
Megrendelőt a jelen Szerződés szerinti igényei érvényesítésének
jogától.
2.10.1.4.
A Megrendelő a kivitelezés során – a teljesítés
elvégzésének ellenőrzése mellett – folyamatosan jogosult a
Vállalkozó ajánlatában vállalt egyéb kötelezettségeinek
ellenőrzésére.
2.10.2. Anyaghasználat
2.10.2.1.
A Vállalkozó felelős a teljesítéséhez szükséges összes
anyag, berendezés, eszköz és egyéb dolgok beszerzéséért,
szállításáért, átvételéért, kirakodásáért és biztonságos tárolásáért,
oly módon, hogy azok kellő időben a kivitelezés elvégzésének
céljára rendelkezésre álljanak. Vállalkozó felel a felhasznált
anyagok és eszközök megfelelőségéért. A Vállalkozó
kizárólagos felelősségét és szavatossági kötelezettségét a minta
Megrendelő általi elfogadása nem korlátozza.
2.10.2.2.
A Vállalkozó azt a beépítésre kerülő anyagot,
berendezést vagy felszerelést, amelyet a Tervek nem pontos
típussal vagy márkanévvel határoztak meg, csak a
Megrendelőnek történt előzetes bemutatását követően és annak
írásos jóváhagyása alapján használhatja fel.
2.10.2.3.
A Vállalkozó szavatolja, hogy az általa beépíteni kívánt
építési termékek megfelelnek a hatályos magyar szabványok
előírásainak, és rendelkeznek Magyarországon használatos
minősítéssel. Beépítésre kizárólag az előírások szerinti, új építési
termékek kerülhetnek.
2.10.2.4.
A Vállalkozó köteles a beépítésre kerülő anyagok,
szerkezetek bizonylatait, illetve minőségét beépítés előtt a
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hatályos jogszabályok, így különösen az Épterm. rendeletben
foglaltak szerint előzetesen ellenőrizni, és a megfelelőséget
igazoló,
magyar
nyelvű
tanúsítványokat,
minőségi
bizonyítványokat a beépítés megkezdése előtt a Megrendelőnek
átadni. Az ellenőrzés során hibásnak, nem megfelelőnek
minősülő anyagokat, termékeket a Vállalkozó köteles a
Megrendelő haladéktalan értesítése mellett megjelölni és
elkülönítve tárolni, cseréjükről vagy pótlásukról haladéktalanul
gondoskodni.
2.10.2.5.
A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt a
Vállalkozó köteles az elkészült munkarészek minőségét,
megfelelőségét és szakszerűségét a vonatkozó jogszabályok,
szabványok, műszaki irányelvek, illetve a Tervek és műszaki
specifikációk előírásai, valamint a hatóságok által megkövetelt
módon igazolni.
2.10.3. Eltakarásra kerülő munkarészek
2.10.3.1.
A Vállalkozó köteles a befedésre vagy eltakarásra kerülő
munkarészekről a Megrendelőt az eltakarási munkálatok
megkezdése előtt legalább 3 (három) munkanappal írásban
értesíteni, és lehetővé tenni számára, hogy a szükséges
ellenőrzéseket és vizsgálatokat elvégeztethesse.
2.10.3.2.
Amennyiben a Megrendelő szabályszerű értesítés
ellenére az ellenőrzési jogát nem gyakorolja, úgy a Vállalkozó
jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarására, de az eltakart
munkarészek minőségéért, használatra való alkalmasságáért ez
esetben is teljes felelősséggel tartozik.
2.10.4. Vállalkozó
nyilvántartásvezetési
kötelezettsége,
Megrendelő
ellenőrzéssel kapcsolatos utasítási joga, kijavítás, alvállalkozói
együttműködés biztosítása
2.10.4.1.
A Vállalkozó minden eltakarásra kerülő szerkezetről, így
különösen a vasalásokról, szigetelésekről, úsztató rétegű
szerkezetekről szerkezetenként és helyenként beazonosítható
átvételi nyilvántartást köteles vezetni.
2.10.4.2.
A Vállalkozó köteles az elvégzett ellenőrzésekről és
minőségi vizsgálatokról naprakész nyilvántartást vezetni, és e
nyilvántartását havi rendszerességgel a Megrendelőnek átadni.
2.10.4.3.
Függetlenül minden korábbi ellenőrzés vagy üzempróba
elvégzésétől, vagy igazolás kibocsátásától, a Megrendelő
utasíthatja a Vállalkozót arra, hogy:
a) bármely, a jelen Szerződéssel összhangban nem lévő berendezést vagy
anyagot eltávolítson a Munkaterületről;
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b) bármely, a jelen Szerződéssel összhangban nem lévő munkát újra
kivitelezzen, illetve kijavítson (kivéve, amennyiben az eltérést a
Megrendelő előzetesen kifejezetten jóváhagyta); illetve
c) végezzen el bármely olyan munkát, amely a teljesítés biztonsága
céljából szükséges akár baleset, akár más előre nem látható esemény,
akár valamely egyéb ok miatt.
2.10.4.4.
A Vállalkozó a II. 2.10.4.3. pontban foglalt
kötelezettségeinek a Megrendelő utasításában meghatározott
időpontig, a saját költségén köteles eleget tenni.
2.10.4.5.
A Vállalkozó köteles az ellenőrzések szerint nem
megfelelő minőségű munkarészeket a Megrendelő felé
haladéktalanul jelenteni, és egyidejűleg a hibás munkarész
kijavításáról gondoskodni. A hibás teljesítés miatt adódó
feltárási, javítási és utóellenőrzési költségek a Vállalkozót
terhelik.
2.10.4.6.
A Vállalkozó köteles az alvállalkozókkal olyan
együttműködési rendszert kialakítani, amely biztosítja a jelen
Szerződésben
meghatározott
minőségbiztosítási,
minőségellenőrzési követelmények érvényre juttatását az
alvállalkozók tevékenysége során is, és ennek megtörténtét a
Megrendelő felhívására a Vállalkozó köteles egyedi esetekre
vonatkoztatva is igazolni.
2.10.5. Gyártásközi ellenőrzés, gyártmánytervek jóváhagyása
2.10.5.1.
A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő
fenntartja a gyártmánytervek jóváhagyására vonatkozó jogát.
Vállalkozó a gyártmányterveket azok elkészültét követően
jóváhagyásra megküldi a Megrendelőnek. Megrendelő a
gyártmányterveket 10 (tíz) naptári napon belül megvizsgálja és
megfelelőség esetén jóváhagyja, ellenkező esetben kijavításta,
kiegészítésre visszaküldi a Vállalkozónak a kiegészítésre,
kijavításra tűzött megfelelő határidő meghatározásával. A
gyártmánytervek a Megrendelő jóváhagyása nélkül nem
használhatóak fel, nem véglegesíthetőek.
2.10.5.2.
A Vállalkozó köteles a gyártás megkezdése előtt 5 (öt)
munkanappal a Megrendelőt írásban tájékoztatni a termékek
gyártása megkezdésének pontos időpontjáról és helyszínéről. A
gyártásközi ellenőrzés Megrendelőnek joga, de nem kötelessége.
Amennyiben Megrendelő nem tart gyártásközi ellenőrzést, úgy
az a Vállalkozó felelősségét nem érinti. A gyártásközi ellenőrzés
a Megrendelő részvétele esetén a Megrendelő és Vállalkozó által
egyeztetett időpontban, a gyártás helyszínén történik.
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2.10.5.3.
Megrendelő kijelölt képviselője a gyártásközi ellenőrzés
során jogosult a gyártóhelyen szemrevételezéssel ellenőrizni a
gyártott termékeket vagy alapanyagot. Amennyiben az
ellenőrzés során a Megrendelő képviselője részéről gyanú merül
fel, hogy a vizsgált termék, vagy az alapanyag nem felel meg a
Tervekben foglalt feltételeknek, úgy minőségellenőrzés céljából
azonnali független laborvizsgálatot rendelhet el. A gyártásközi
ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A mintát a
Megrendelő független akkreditált intézménybe küldi
bevizsgáltatásra. A vizsgálat költségét minden esetben a
Vállalkozó viseli.
2.10.5.4.
Amennyiben a vizsgálatot végző intézmény által
kiállított vizsgálati jegyzőkönyv alapján egyértelműen
megállapítható, hogy a bevizsgált termék, illetve alapanyag
minta nem felel meg a Megrendelő által a Közbeszerzési
Dokumentum alapján meghatározott vizsgálati feltételeknek,
úgy Megrendelő jogosult a terméket, vagy az alapanyagot
visszautasítani, mely esetben az alapanyag nem használható fel
a gyártás során, a visszautasított termék Megrendelő részére nem
adható át és nem építhető be.
2.10.5.5.
A Vállalkozó köteles haladéktalanul megtenni a
szükséges módosításokat, intézkedéseket, hogy a termék vagy
alapanyag megfeleljen az előírt feltételeinek. A Vállalkozó a
szükséges módosításokat, intézkedéseket követően az új
gyártásból köteles a mintavételezésre Megrendelő képviselőjét
írásban értesíteni. A Megrendelő jogosult az új gyártás kapcsán
a Vállalkozó költségére ismételt független laborvizsgálatot
elrendelni. Amennyiben a vizsgálatot végző intézmény által
kiállított vizsgálati jegyzőkönyv alapján egyértelműen
megállapítható, hogy a bevizsgált termék, illetve alapanyag
minta továbbra sem felel meg Megrendelő által meghatározott
ugyanazon vizsgálati feltételeknek, úgy Vállalkozóval szemben
a szerződésszegés jogkövetkezményei alkalmazhatóak.
2.11. Utasítási jog
2.11.1. A Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése során a Megrendelő, illetve a
képviseletében eljáró Beruházási Ügynökség utasításai szerint köteles
eljárni. Az utasítás nem teheti a teljesítést terhesebbé, illetve nem
eredményezheti a Szerződés egyoldalú módosítását, továbbá nem
terjedhet ki a munkáknak a Vállalkozó munkaszervezetén belüli
megszervezésére, a szakági kivitelezővel, illetve az alvállalkozóival való
kapcsolattartásra.
2.11.2. Amennyiben Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad,
erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés
elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős. Amennyiben a
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Megrendelő a figyelmeztetés ellenére az utasítását fenntartja, életet, testi
épséget, egészséget veszélyeztető utasítás esetén a Vállalkozó a
Szerződéstől elállhat, egyebekben a Megrendelő kockázatára köteles a
munkákat a megrendelői utasítások szerint elvégezni.
2.11.3. A Vállalkozó jogosult a Megrendelőtől a Szerződés teljesítéséhez
szükséges tárgyban és mértékben utasítást kérni, amit a Megrendelő a
körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legkésőbb a
közléstől számított 5 (öt) munkanapon belül köteles megadni.
2.12. Havi jelentés
2.12.1. Vállalkozó a Munkaterület átadását követő első naptári hónap utolsó
munkanapján 16.00 óráig, majd azt követően, a műszaki átadás-átvétel
megkezdéséig, minden naptári hónap utolsó munkanapján 16.00 óráig az I.
3.2. pont szerinti valamennyi e-mail címre történő megküldéssel havi
jelentést (a továbbiakban: „Havi Jelentés”) készít a kivitelezés helyzetéről
az alábbi tartalommal:
a) jelentés készítés dátuma, sorszáma, készítő személye, felelős műszaki
vezető jóváhagyása,
b) a Beruházás megvalósításában részt vevő személyek, építéshelyi szervezet
ismertetése,
c) a tényleges és a tervezett előrehaladás összehasonlítása, részletesen
ismertetve azon eseményeket és körülményeket, amelyek veszélyeztethetik
a Szerződés szerinti befejezést, valamint a késedelem megszüntetése
érdekében tett vagy teendő intézkedéseket,
d) tárgyhónapban befejezett munkafolyamatok (alvállalkozói végteljesítések),
e) folyamatban lévő munkafolyamatok, beleértve a Munkaterületen kívüli
gyártást is,
f) következő hónapban induló munkafolyamatok (új alvállalkozók),
g) aktualizált Pótmunka összesítő (felmerülés dátuma, árajánlat, elfogadott
összeg, elfogadás dátuma),
h) aktualizált Műszaki és Pénzügyi ütemterv,
i) a mintavételi és megfelelőség-igazolási terv végrehajtásának ismertetése (a
tárgyidőszak alatt elvégzett ellenőrzések és üzempróbák részletei és
eredménye, nem megfelelőség esetén a megtett intézkedések),
j) az átadott és a jóváhagyott technológiai utasítások aktualizált listája, az
átadás és a jóváhagyás dátuma,
k) aktualizált részletes árazatlan költségvetés, melyben átvezetésre kerültek az
időközi változások, a II.2.13.2. pontnak megfelelően,
l) az alvállalkozók aktualizált listája, megjelölve a teljesítés tárgyát, a teljesítés
kezdetét és a teljesítés tényleges vagy várható befejezését, a pénzügyi
kapcsolattartó elérhetőségét,
m) környezetvédelmi vagy a közérdeket érintő veszélyes esemény vagy
tevékenység részletei,
n) az eltakarásra váró munkarészek és az eltakarás tervezett időpontja.
2.13. Ütemtervkövetés, kooperáció
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2.13.1. A Vállalkozó a szerződéskötés időpontjára benyújtotta és a hatálybalépés
napjára aktualizálta a Megrendelő által is elfogadott Műszaki és Pénzügyi
Ütemtervet, amely tartalmazza a Beruházás megkezdésének és
befejezésének időpontját, valamint a Beruházás megvalósításának
ütemezését napi bontásban, és a Megrendelő ütemtervében rögzített
határidőket.
2.13.2. A Vállalkozó a Műszaki és Pénzügyi Ütemtervben folyamatosan vezeti a
készültség állapotát úgy, hogy az összehasonlítható legyen az esetleges
módosításokkal, a munka aktuális, valódi előrehaladásával, megjelölve a
várt fontosabb határidőket és befejezési időpontokat (a továbbiakban
„Ütemtervkövetés”).
2.13.3. A Műszaki és Pénzügyi Ütemterv műszaki ütemterv részét MS Project,
vagy azzal egyenértékű programmal és Gantt-diagrammal, a pénzügyi
ütemterv részét MS Excelben kell elkészíteni és vezetni. A Vállalkozó az
aktualizált Műszaki és Pénzügyi Ütemterv egy példányát minden hónapban
a Havi Jelentés mellékleteként köteles átadni a Megrendelőnek. Az
Ütemtervkövetés nem mentesíti a Vállalkozót a jelen Szerződésben
rögzített határidők betartásának kötelezettsége és a késedelem
következményei alól, illetve a teljesítési határidőket nem módosíthatja.
2.13.4. A Felek rendszeresen, legalább heti gyakorisággal, a Felek által előzetesen
közösen megállapított időpontban és helyen rendszeres építési kooperációs
értekezletet (a továbbiakban: „Kooperáció”) tartanak, melyen a
Vállalkozónak ismertetnie kell a Műszaki és Pénzügyi Ütemterv
betartásának állapotát. A Kooperáció időpontját megelőző 48
(negyvennyolc) óráig a Vállalkozó köteles összefoglalni és a
Megrendelőnek megküldeni az esetlegesen eldöntendő kérdéseket,
valamint a Kooperáción általa felvetendő témákat. A Megrendelő a
Vállalkozó kérdéseire a Kooperáción, vagy az általa ott meghatározott
későbbi időpontban, egyébként a Kooperációt követő 5 (öt) munkanapon
belül írásban állást foglal, vagy amennyiben az állásfoglalás kiadásához
további információra, vizsgálatra van szükség, úgy ezen határidőn belül
ennek tényét és az állásfoglalás várható időpontját közli a Vállalkozóval.
2.13.5. A Kooperációról felvett jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt a Megrendelő
készíti el, és legkésőbb a Kooperációt követő 2 (kettő) munkanapon belül
megküldi a Vállalkozónak. A jegyzőkönyvet vagy az emlékeztetőt a
résztvevők által elfogadottnak kell tekinteni, amennyiben az ellen
legkésőbb a megküldést követő 2 (kettő) munkanapon belül sem a
Megrendelő, sem a Vállalkozó nem emel írásban kifogást.
2.13.6. A Felek rögzítik, hogy a Kooperációról felvett jegyzőkönyv vagy
emlékeztető nem tekintendő pótmunka megrendelésnek vagy a jelen
Szerződés módosításának.
2.13.7. Közösen megállapított Kooperációs időpont és helyszín hiányában, annak
meghatározására a Megrendelő jogosult. A Kooperáción a Megrendelő
képviselője, a Vállalkozó képviselője, a Vállalkozó által meghívni javasolt
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alvállalkozó, illetve szükség esetén más érintett meghívottak vesznek részt.
A Kooperáción a felelős műszaki vezetőnek, a szakági műszaki vezetőnek,
valamint a további érintett felelős műszaki vezetőknek, akadályoztatásuk
esetén képviselőiknek minden esetben jelen kell lennie.
2.13.8. Amennyiben valamely Fél rendkívüli kooperáció (a továbbiakban:
„Rendkívüli Kooperáció”) megtartását tartja szükségesnek, erről az
indokok részletes bemutatásával, és a Rendkívüli Kooperáció tárgyának,
valamint az eldöntendő kérdések megjelölésével, lehetőség szerint legalább
2 (két) munkanappal előzetesen írásban értesíti a másik Felet.
2.13.9. Felek Rendkívüli Kooperációnak minősítenek minden olyan értekezletet,
ami nem a hetente megtartandó Kooperáció. Az értesítés alapján a másik
Fél, illetve a további résztvevők kötelesek a Rendkívüli Kooperáció
megtartása érdekében kompetens képviselők megjelenéséről gondoskodni.
Ilyen esetben a Rendkívüli Kooperáció megtartásának a helyszíne a másik
Fél kérelmére módosulhat.
2.14. Akadályközlés, felfüggesztés
2.14.1. A Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés teljesítését érdemben
veszélyeztető, illetve konkrétan akadályozó körülmény(ek)ről a
tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon
belül írásban értesíti a Megrendelőt (a továbbiakban: „Akadályközlés”).
2.14.2. Amennyiben az akadályoztatás miatt a Vállalkozó részéről a Teljesítési
Határidők vagy bármely, Szerződés szerinti határidő módosítása merül fel,
úgy a Vállalkozó köteles azt a Megrendelőnek írásban bejelenteni. A
Vállalkozó köteles az Akadályközléssel egyidejűleg az annak alapját hitelt
érdemlő módon alátámasztó dokumentumok Megrendelő részére történő
átadására és az akadályoztatás valamennyi körülményének az ismertetésére.
2.14.3. Az Akadályközlésben a Vállalkozó köteles közölni a késedelem várható
időtartamát, az annak megszüntetése érdekében tett és tenni kívánt
intézkedéseit, továbbá, ha a késedelem oka a Megrendelő érdekkörébe
tartozik, az annak megszüntetése érdekében a Megrendelőtől kért
intézkedéseket, valamint a Műszaki és Pénzügyi Ütemterv szükségesnek
tartott módosítására vonatkozó javaslatát.
2.14.4. Az Akadályközlés Megrendelő általi elfogadása esetén, amennyiben
valamely Teljesítési Határidő módosítása szükséges, a Felek – a Kbt. 141.
§-a rendelkezéseinek betartásával – új határidőt határozhatnak meg.
2.14.5. Az egyértelműség kedvéért az Akadályközlés, valamint a Műszaki és
Pénzügyi Ütemterv módosítására tett javaslat Megrendelő általi tudomásul
vétele a Felek együttműködési kötelezettségének teljesítése érdekében
rögzíti ugyan a teljesítés érdekében szükséges teendőket, de a Vállalkozót
a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeinek nemteljesítése, vagy
késedelmes teljesítése miatti felelősség és jogkövetkezmények alól csak
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akkor és annyiban mentesíti, ha és amennyiben a késedelem a Megrendelő
érdekkörében, vagy mindkét Fél érdekkörén kívül felmerült okból
következik be.
2.14.6. A Megrendelő jogosult a Vállalkozónak címzett egyoldalú írásbeli
jognyilatkozattal a jelen Szerződés vagy valamely szolgáltatás teljesítését
egyoldalúan felfüggeszteni. A felfüggesztésről szóló értesítésben meg kell
jelölni a felfüggesztés várható időtartamát. A felfüggesztések összesített
időtartama nem haladhatja meg a 90 naptári napot. A felfüggesztés ténye
nem eredményez elszámolási kötelezettséget a Felek között, a
felfüggesztésre tekintettel a Vállalkozó részszámla benyújtására vagy
egyéb igény érvényesítésére (különösen: kompenzáció, díj, költség,
kártérítés) semmilyen jogcímen nem jogosult.
2.14.7. A felfüggesztés ideje alatt a Vállalkozó köteles megóvni, megőrizni és
biztonságba helyezni az elkészült munkarészeket bármilyen állagromlás,
eltűnés vagy károsodás ellen.
2.14.8. A felfüggesztés időtartama alatt a Megrendelő írásban megtett egyoldalú
jognyilatkozattal jogosult a felfüggesztést megszüntetni, mely esetben a
teljesítést a felfüggesztést megszüntető jognyilatkozat kézbesítését követő
napon folytatni kell. A felfüggesztés időtartama a vonatkozó teljesítési
határidőbe nem számít bele, a teljesítési határidő a felfüggesztés
időtartamával meghosszabbodik.
2.15. Megvalósulási Dokumentáció
2.15.1. A Vállalkozó kötelezettsége a megvalósulási dokumentáció (a
továbbiakban: “Megvalósulási Dokumentáció”) elkészítése, beleértve
valamennyi tervrajz, megvalósítási dokumentum, üzemeltetési és
karbantartási kézikönyv, valamint bármely más olyan műszaki
dokumentum, számítás, számítógépes program, kézikönyv, vagy egyéb
olyan dokumentum elkészítését, amelyet a Vállalkozó a jelen Szerződés
alapján és rendelkezéseinek megfelelően köteles a Megrendelő
rendelkezésére bocsátani. A Megvalósulási Dokumentációnak kötelezően
tartalmaznia kell különösen:
a) a ténylegesen megvalósult állapotot tükröző megvalósulási
tervdokumentációt (a továbbiakban: „Megvalósulási Tervek”),
b) a Beruházás és az ahhoz tartozó főbb berendezések üzemeltetési és
karbantartási kézikönyvét,
c) a Megvalósulási Dokumentációnak továbbá tartalmaznia kell a
tulajdonos nyilvántartásában történő aktiválásához szükséges, arra
alkalmas dokumentációt. A vagyonkataszteri, illetve egyéb
nyilvántartásban történő aktiváláshoz a Vállalkozó a dokumentációt
köteles a műszaki átadás-átvételkor hatályos államháztartási számviteli
jogszabályoknak megfelelő bontásban, az önálló és beépítésre került
gépek, berendezések vtsz. szám szerinti tételes mennyiségi és értékbeni
- egyedi beazonosításra (gyári szám, termékszám, stb.) alkalmas -
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kimutatásával, az építményeket azok jellege szerinti besorolással
szintén tételes mennyiségi és értékbeni kimutatással, továbbá minden
előbb felsorolt eszköz tartozékainak mennyiségi és értékbeni
kimutatásával, a költségvetésben meghatározott szintek szerinti
bontásban elkészíteni. A Fenti bontást/táblázatot a határidőben történő
teljesítéshez a Megrendelő köteles a szerződés hatálybalépését követő
30 (harminc) naptári napon belül, írásban a Vállalkozó rendelkezésére
bocsátani és a jelen Szerződés I. 3.1. pontjában megjelölt képviselői
részére e-mail-ben megküldeni. A dokumentáció részeként a
Beruházás befejezését követően a Vállalkozó köteles megadni a
Beruházás részletes árazott költségvetését is, melyben átvezetésre
kerültek az időközi változások.
2.15.2. A Vállalkozó köteles a Megvalósulási Dokumentáció részeként
megvalósulási árazott költségvetést készíteni. A megvalósulási árazott
költségvetés alapja a jelen szerződés mellékletét képező tételes
költségvetés, amelyen a Vállalkozó a szerződés teljesítése során felmerült
változásokat átvezeti az alábbiak szerint:
a) A Közbeszerzési Eljárás során a Megrendelő által adott kiegészítő
tájékoztatások értelmezése okán felmerült, korábban előre nem
látott, a szerződéskötés megkötését követően jelentkező
változásokat, azok jelentkezését követően haladéktalanul,
legkésőbb az első Teljesítési igazolás-tervezet mellékleteként való
megküldéssel.
b) A változáskezeléseket (egyenértékűség, anyagjóváhagyás, stb.),
azok jelentkezésekori teljesítési szakaszhoz tartozó Teljesítési
igazolás-tervezet mellékleteként való megküldéssel.
c) A pót-és elmaradó munkákat, azok jelentkezésekori teljesítési
szakaszhoz tartozó Teljesítési igazolás-tervezet mellékleteként való
megküldéssel.
2.15.3. A Vállalkozó a fenti dokumentumokat a Megrendelői Követelmények
szerint köteles kidolgozni annak érdekében, hogy azok minden
jogszabálynak és előírásnak megfeleljenek, valamint, hogy megfelelő
eligazítást adjanak az egyes teljesítések és létesítményeinek üzemeltetését
illetően.
2.15.4. A Vállalkozó köteles elkészíteni és a Megrendelőnek átadni, valamint
folyamatosan vezetni a teljesítésről készített, a ténylegesen megvalósult
állapotot tükröző Megvalósulási Terveket, bemutatva ezen a kivitelezett
létesítmények tényleges elhelyezkedését, méreteit és egyéb releváns
részleteit.
2.15.5. A véglegesnek szánt Megvalósulási Dokumentáció véleményezési
példányát a Vállalkozó ellenőrzés és felülvizsgálat céljából köteles
előzetesen a Megrendelő rendelkezésére bocsátani legkésőbb a Készre
Jelentést megelőző 10 (tíz) naptári napon belül, kivéve azon részeket,
amelyek a munka természetéből adódóan még nem állnak rendelkezésre.
Ez utóbbi részeket a Vállalkozó ésszerű határidőn belül köteles a
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Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A Megrendelő ellenőrzését követően
Vállalkozó 5 (öt) napon belül a Megvalósulási Dokumentációt szükség
szerint módosítani, illetve kiegészíteni köteles.
2.15.6. A Megvalósulási Dokumentáció fentiek szerint véglegesített példányát a
Vállalkozó az Épkiv. rendelet rendelkezései szerint – az átadás
dokumentálása mellett – köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, 2
(két) példányban nyomtatva, valamint 4 (négy) példány digitális
adathordozón, szerkeszthető (dwg, pln, pla, doc, xls) és nyomtatható (pdf)
formátumban, legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésekor.
2.16. Kivitelezés során a működést korlátozó vagy akadályozó hibák elhárításának
rendje
2.16.1. Amennyiben a kivitelezés során, azzal összefüggésben a Gyógyfürdő
működését korlátozó vagy akadályozó hiba merül fel, annak bejelentésére
a Megrendelő a Munkaterület átadás-átvétele során jegyzőkönyvben
rögzített képviselője jogosult azzal, hogy a bejelentéssel egyidejűleg
értesíti a Beruházási Ügynökséget is.
2.16.2. Amennyiben a bejelentés rövid úton (telefonon, e-mailen) történik meg,
bejelentő köteles haladéktalanul írásban is megtenni a hibabejelentést.
2.16.3. Vállalkozó köteles a bejelentett hibát ésszerű időn belül,
költséghatékonyan, a további károkozás megelőzése érdekében elhárítani.
Vállalkozó köteles a hibát a helyszínen megvizsgálni és annak javítását
ésszerű időn belül megkezdeni.
2.16.4. Amennyiben a hibák ésszerű határidőn belül nem, vagy elégtelen módon
kerülnek elhárításra, úgy a Megrendelő vagy a Beruházási Ügynökség
jogosult a hibákat - esetleges további igények fenntartása mellett - a
Vállalkozó költségére más vállalkozóval kijavíttatni.
2.17. Változáskezelés
2.17.1. A Megrendelő jogosult változtatásokat kezdeményezni a kivitelezéssel
kapcsolatban (a továbbiakban: „Változtatás”). A Vállalkozó is
kezdeményezhet Változtatásokat, amely esetben a Megrendelő írásbeli
jóváhagyása szükséges az eltérések elfogadásához. Változtatásnak
tekintendő a jelen Szerződésben meghatározott műszaki tartalomtól és
különösen a Megrendelői Követelményektől történő eltérés. Változtatás
esetén a Kbt. szabályaira figyelemmel kell eljárni. Nem tekintendő
Változtatásnak az, ha a jelen Szerződésben meghatározott műszaki
tartalomtól és különösen a Megrendelői Követelményektől való eltérés
nem történik, csak a Megrendelő jóváhagyásával más, műszakilag
egyenértékű termék/gyártmány/technológia alkalmazására kerül sor.
2.17.2. A Megrendelő javaslatot kérhet a Vállalkozótól, mielőtt Változtatást
kezdeményezne, vagy arra javaslatot tenne. A Vállalkozó, mielőtt a
javaslatot elkészítené, erre vonatkozólag költségtervezetet készít a
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Megrendelő részére oly módon, hogy a költségtervezetet az árazott
költségvetés figyelembevételével állítja össze. Olyan tétel esetén, amely
az árazott költségvetésben nem szerepel, a Vállalkozó köteles bemutatni
három (3) különböző (al)vállalkozói árat az adott tételre vonatkozóan. A
fent nevezett költségtervezet átvétele után, amennyiben a Megrendelő
úgy dönt, hogy kéri a javaslat elkészítését, a Vállalkozó, amint
megvalósítható, az alábbiakat nyújtja be a Megrendelőnek:
a) az elvégzendő munka leírását és egy ezekre vonatkozó olyan
ütemtervet, mely a Teljesítési Véghatáridő betartását bizosítja;
b) a Vállalkozó javaslatát a Műszaki és Pénzügyi Ütemtervet érintő
szükséges módosításokról, ha annak szükségessége felmerül;
c) a Vállalkozó javaslatát a Vállalkozói Díjat érintő szükséges
módosításokról vagy a Tartalékkeret igénybevételére vonatkozóan az
árazott költségvetés figyelembevételével; és
d) az igény és/vagy változtatási javaslat hatását a Beruházás egésze
vonatkozásában.
2.17.3. A Megrendelő a javasolt/tervezett Változtatásról a fenti javaslat alapján
dönt. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által kért Változtatásokat
végrehajtani.
2.17.4. A jelen II. 2.17. pont szerint kell eljárni akkor is, ha a Változtatást a
Vállalkozó kezdeményezi.
3. A BERUHÁZÁS MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELE, DOKUMENTÁLÁS
3.1. Műszaki átadás-átvételt megelőző eljárás
3.1.1. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének határideje
(a Teljesítési Véghatáridőt megelőző 30. nap) előtt legalább 15 (tizenöt)
munkanappal köteles értesíteni a Megrendelőt és a Beruházási Ügynökséget
együttesen, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére készen áll
(a továbbiakban: „Készre Jelentés”). A Vállalkozó a Készre Jelentéshez
köteles csatolni a műszaki átadás-átvételi eljárás tervezett menetére, az
egyes átvételi cselekményekre javasolt ütemezést, melyet a Megrendelő
észrevételei, javaslatai alapján kell véglegesíteni.
3.1.2. A Megrendelő illetve a Beruházási Ügynökség az értesítéstől számított 3
(három) munkanapon belül köteles a Munkaterületen megjelenni, és a
teljesítést megvizsgálni abból a szempontból, hogy az a műszaki átadásátvétel megkezdésére – a megkezdésre előirányzott állapotban –
alkalmasnak tekinthető-e.
3.1.3. Ha a Megrendelő megállapítja, hogy
a) a műszaki átadás-átvétellel érintett munkák befejeződtek, és az első
áttekintés alapján a teljesítés lényegében hiánymentes, és várható, hogy
a még esetleg fennálló hibák, illetve hiányosságok a műszaki átadásátvételi eljárás lezárásig rendelkezésre álló időben elvégezhetőek
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lesznek, erről azzal értesíti a Vállalkozót, hogy a műszaki átadásátvételi eljárás megkezdésének nincs akadálya;
b) ellenkező esetben meghatározza azokat a javításokat és
hiánypótlásokat, amelyeket a műszaki átadás-átvételi eljárás
megkezdéséhez még a Vállalkozónak el kell végeznie.
3.1.4. A fenti II. 3.1.3. pont b) alpont szerinti nyilatkozat kiadása esetén a
Vállalkozó haladéktalanul megkezdi a megjelölt hibák, hiányosságok
kijavítását, pótlását, és amikor úgy ítéli meg, hogy a munkák alkalmasak a
jelen Szerződés feltételei szerint a műszaki átadás-átvételi eljárás
megkezdésére, ismételten értesíti a Megrendelőt a Készre Jelentésről, azzal,
hogy a Felek a kölcsönös együttműködésre tekintettel a fentiekben
meghatározott időtartamoktól a rövidebb időtartamok irányába eltérhetnek.
3.1.5. A műszaki átadás-átvételi eljárás csak akkor kezdhető meg, ha a jelen
fejezet szerinti eljárás során a Megrendelő a fenti II. 3.1.3. pont a) alpont
szerinti nyilatkozatot tesz. A nyilatkozat kiadása nem jelenti azt, hogy a
Megrendelő elfogadta a teljesítést, csak annak rögzítését jelenti, hogy a
kivitelezés állapota a teljesítés adott szakaszában alkalmas a műszaki
átadás-átvételi eljárás megkezdésére. A Megrendelő ez esetben megteszi a
szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a műszaki átadás-átvételi
eljáráson azon személyek, szervezetek is részt vegyenek, akiknek a
közreműködése a Megrendelő részéről feltétlenül szükséges.
3.2. Műszaki átadás-átvétel
3.2.1. A műszaki átadás-átvételt (a továbbiakban: „Műszaki Átadás-átvétel”) a
Vállalkozó Készre Jelentésről szóló értesítése alapján a Megrendelő és a
Beruházási Ügynökség készíti elő és bonyolítja le. A Műszaki Átadásátvételre a Megrendelő meghívja a Vállalkozó, a Beruházási Ügynökség és
esetlegesen harmadik személy képviselőit. A Műszaki Átadás-átvételi
eljárás megkezdésének határideje a Teljesítési Véghatáridőt megelőző 30.
nap, időtartama legfeljebb 30 (harminc) naptári nap.
3.2.2. A Műszaki Átadás-átvétel feltételeként a Vállalkozó köteles a
Megrendelőnek egy példányban átadni az átadás-átvételi eljáráshoz a
vonatkozó jogszabályok és a Szerződés szerint szükséges okiratokat, így
különösen a generálkivitelezői és felelős műszaki vezetői nyilatkozatot, a
beépített anyagok minőségi bizonyítványait, a gépkönyveket, a
garanciajegyeket, valamint a II. 2.15.5. pont szerinti példányszámban és
formátumban a véglegesített Megvalósulási Dokumentációt. A Műszaki
Átadás-átvétel során a Vállalkozó átadja a Megrendelőnek a Beruházás
keretében általa kivitelezett épületrészek és beépített berendezések
karbantartásának szabályait tartalmazó karbantartási útmutatót.
3.2.3. A Műszaki Átadás-átvételi eljárás során a Beruházás alapos vizsgálat alá
kerül annak ellenőrzése és megállapítása céljából, hogy az a jelen Szerződés
előírásának, illetve a kivitelezés során elrendelt Változtatásoknak
összességében és részleteiben megfelelően készült-e el.
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3.2.4. A Vállalkozó köteles a Műszaki Átadás-átvételi eljárás részeként a
szükséges próbákat, üzempróbákat, illetve próbaüzemeket lefolytatni, adott
esetben a terheléses próbaüzemen részt venni (a továbbiakban:
„Átvételkori Próbák”) azt követően, hogy a Megvalósulási Dokumentáció
véleményezési példányát a Szerződés rendelkezései szerint átadta a
Megrendelőnek.
3.2.5. A Vállalkozó köteles legalább 72 óra hosszúságú folyamatos üzempróbát
elvégezni, amelynek során a Felek a műszaki berendezéseket egyenként és
üzemszerű működés közben kipróbálják, elvégzik a működés jellemzőinek
a megállapításához szükséges műszeres méréseket.
3.2.6. Az üzempróba költségei a Vállalkozót terhelik, az ő alkalmazottai végzik
azt a Megrendelő képviselői jelenlétében. Az üzempróba megállapításait
jegyzőkönyvben kell rögzíteni, melyet a Vállalkozó és a Megrendelő ír alá.
A Vállalkozó – Megrendelő erre irányuló döntése esetén – köteles részt
venni a teljes létesítmény összehangolt, rendeltetésszerű működésének
vizsgálatára irányuló próbaüzemen, vagy terheléses próbaüzemen és
elvégezni a szakszerű beállításokat. A Vállalkozó a használatbavételi
engedély véglegessé válását követően haladéktalanul köteles a csak
terheléses időszakban elvégezhető méréseket (terheléses próbaüzem)
elvégezni, és azokat jegyzőkönyvben rögzíteni.
3.2.7. A Vállalkozó legalább 5 (öt) nappal azelőtt értesíti a Megrendelőt az
Átvételkori Próbák tervezett időpontjáról, mielőtt az Átvételkori Próbák
elvégzésre kerülnek.
3.2.8. Amennyiben az Átvételkori Próbák elvégzése a Vállalkozó miatt szenved
indokolatlan késedelmet, akkor a Megrendelő értesítést küldhet a
Vállalkozó részére, amelyben felhívja, hogy az értesítés kézhezvételétől
számított 7 (hét) naptári napon belül végezze el a próbákat. A Vállalkozó
köteles elvégezni a próbákat az előírt határidőn belül a Vállalkozó által e
célból meghatározott napon vagy napokon, értesítve ezekről a Megrendelőt.
3.2.9. Ha a Vállalkozó elmulasztja az Átvételkori Próbák elvégzését a 7 (hét)
naptári napos határidőn belül, a Megrendelő elvégezheti a próbákat a
Vállalkozó kockázatára és költségén. Az Átvételkori Próbákat ezt követően
úgy kell tekinteni, mintha azokat a Vállalkozó jelenlétében végezték volna
el, és a Vállalkozó köteles a próbák eredményeit helyesnek és valósnak
elfogadni.
3.2.10. A Megrendelő köteles a Műszaki Átadás-átvételi eljárás során a vizsgálat
alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, a hibás munkarészekre eső
költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági
igényeket a Műszaki Átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. A Műszaki
Átadás-átvételi jegyzőkönyvben a Megrendelő mellett a Beruházási
Ügynökség is nyilatkozik arról, hogy az átvétel alatt álló Beruházás
megfelel-e a jelen Szerződésben foglalt követelményeknek és alkalmas-e a
rendeltetésszerű használatra és az átadás-átvételre azzal, hogy Felek a Ptk.
6:247. § (3) bekezdése alapján rögzítik, hogy nem tagadható meg az átvétel
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a kivitelezés olyan hibája miatt, amely a Beruházás rendeltetésszerű
használatát nem akadályozza.
3.2.11. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a Beruházást a Szerződés
előírásai szerint a Műszaki Átadás-átvételi eljárás megkezdésére
alkalmas állapotban készre jelenti, továbbá a Műszaki Átadás-átvételi
eljárás a Teljesítési Véghatáridőn és a Műszaki Átadás-átvételi
eljárásra tűzött legfeljebb 30 napos határidőn belül a Beruházás
Megrendelő általi hiba- és hiánymentes átvételével lezárásra kerül,
továbbá a nem végleges használatbavételi engedély kiadásra került.
3.2.12. A Vállalkozó ezzel összefüggésben tudomásul veszi, hogy a hibákat és
hiányosságokat a Szerződés keretén belül köteles a Vállalkozói Díj terhére
javítani, illetve pótolni, függetlenül attól, hogy a Beruházás Műszaki
Átadás-átvétele megtörtént-e.
3.2.13. A Műszaki Átadás-átvételi jegyzőkönyv részét képező esetleges hiány- és
hibalistában meghatározott hiányosságok és hibák – amelyek kijavítása
vagy pótlása a Ptk. 6:247. § (3) bekezdésének megfelelően nem
akadályozza a Beruházás alapfunkciójának megfelelő, rendeltetésszerű és
biztonságos használatát – pótlását és kijavítását a Vállalkozó köteles
haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A hiányosságok
pótlásának és a hibák kijavításának határideje a Műszaki Átadásátvételi eljárás befejezésének napja. A pótlás és a javítás elkészültét a
Felek közösen ellenőrzik, és annak megtörténtét jegyzőkönyvben rögzítik.
Abban az esetben, amennyiben a hiba kijavítására vonatkozó, jelen pontban
foglalt határidőt a Vállalkozó nem tartja be, úgy a Megrendelő a
Vállalkozóval szemben Késedelmi Kötbért érvényesíthet.
3.2.14. Az egyes feladatok teljesítésének igazolása és a Vállalkozó
részszámlájának kiegyenlítése nem jelent semmilyen joglemondást a
Megrendelő részéről, és utóbb az ezen egyes mérföldkövekhez tartozó
feladatokkal kapcsolatban felmerült hibákra tekintettel is megtagadható a
Műszaki Átadás-átvétel.
3.2.15. A Műszaki Átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített határideig, de
legfeljebb a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás lezárásától számított 30 napon
belül a Vállalkozónak el kell távolítania a Munkaterületen még meglévő
eszközeit, a megmaradt anyagot, törmeléket, hulladékot és az ideiglenes
létesítményeket.
3.2.16. Ha a Vállalkozó az ott meghatározott határidőben nem tesz eleget a II.
3.2.14. pont szerinti kötelezettségének, a Megrendelő jogosult értékesíteni
ezen hátramaradt dolgokat, illetve eszközöket, vagy elszállít(tat)hatja
azokat. A Megrendelő jogosult az értékesítés vagy az elszállítás és a
Munkaterület helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozóval
való megtéríttetésére.
3.2.17. A Felek eltérő megállapodásának hiányában a Vállalkozó a Munkaterületet
a használatbavételi engedély véglegessé válását követően köteles a
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Megrendelő birtokába adni. A Vállalkozó a Munkaterületet kizárólag a
Megrendelő és a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásával adhatja a
Megrendelőtől eltérő más személy birtokába.
4. OKTATÁS
4.1. A Vállalkozó az üzemeltető személyzetet a Beruházás üzemeltetésére és
fenntartására vonatkozó oktatásban köteles részesíteni. Az oktatást úgy kell
megszervezni, hogy arra a Műszaki Átadás-átvétel lezárását megelőzően sor
kerülhessen.
4.2. A Megrendelő köteles a Vállalkozó által legkésőbb az oktatás tervezett
időpontja előtt 10 (tíz) munkanappal küldött írásos értesítés alapján az abban
megjelölt napon és időben, valamint helyen az oktatásban részt vevő személyzet
jelenlétét biztosítani az oktatáshoz. A Megrendelő legkésőbb a Vállalkozó
értesítésének kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül a Vállalkozónak
küldött írásos értesítésben kérhet egyszeri alkalommal az oktatásra más
időpontot.
4.3. Ha a Megrendelő az oktatás más napra és időpontra való áthelyezésére
vonatkozóan nem intéz kérést a Vállalkozóhoz, és/vagy a Megrendelő
személyzete vagy a személyzetének bármely tagja az oktatáson nem vesz részt,
a Vállalkozó a Megrendelő kezdeményezésére köteles az oktatást új időpontban
megtartani. Az oktatás ismételt megtartásával kapcsolatban felmerült
költségeket a Vállalkozó viseli. Ha a Vállalkozó az oktatás megtartására
vonatkozó előírásokat igazolhatóan megtartotta, de a Megrendelő személyzete
az oktatáson nem vett részt, a Megrendelő mulasztása a Műszaki Átadás-átvétel
lezárását nem akadályozza.
4.4. Az oktatásról a Vállalkozónak jegyzőkönyvet kell készíteni és azt 3 (három)
munkanapon belül a Megrendelőnek át kell adni.
4.5. Az oktatás során a személyzetnek olyan képzésben kell részesülnie, amely
alkalmassá teszi arra, hogy az üzemeltetéshez, karbantartáshoz, használathoz
szükséges műveleteket elvégezze, illetve, amennyiben az ismeretek elsajátítását
jogszabály, hatósági előírás folytán igazolnia kell, arra képes legyen.
4.6. Az oktatás és az azzal kapcsolatos egyéb költségek – az ismételt oktatás
költségeit is kifejezetten ideértve– benne foglaltaknak a jelen Szerződés szerinti
Vállalkozói Díjban.
5. TELJESÍTÉSIGAZOLÁS
5.1. A Vállalkozó köteles a jelen Szerződés szerinti feladatai elvégzését a jelen
Szerződésben meghatározott Teljesítési Határidők szerinti határidőben
teljesíteni. A Teljesítési Véghatáridő a II. 3.2.11. pontban rögzítettek szerint
tekinthető betartottnak. Ellenkező esetben a Vállalkozó késedelme a teljesítési
határidőt követő naptól a teljesítésnek a Megrendelő általi elfogadásáig fennáll.
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5.2. A Szerződés alkalmazásában (a Teljesítési Véghatáridő tekintetében) Teljesítési
Mérföldkő a Szerződésben előre meghatározott feladatot jelenti, amelynek
maradéktalan teljesítése esetén a Vállalkozó jogosult kérni a nettó Vállalkozói
Díj százalékos felmérés eredménye alapján meghatározott része teljesítésének
igazolását (a jelen, és a II. 5.3. pont szerinti teljesítés igazolása a továbbiakban
együtt: „Teljesítésigazolás”) a Megrendelőtől. A Teljesítési Véghatáridőhöz
tartozó feladatok szerződésszerű teljesítése – és a jelen Szerződésben
meghatározott egyéb feltételek teljesítése – esetén Teljesítésigazolás birtokában
a Vállalkozó jogosulttá válik végszámlájának benyújtására.
5.3.A Felek rögzítik, hogy a II. 5.2. pontban (és a Szerződés I. 2.2.1. pontjában)
meghatározott Teljesítési Mérföldkövön túl a vállalkozói teljesítésnek a
Megrendelő műszaki ellenőre által kéthavonta történő, Műszaki és Pénzügyi
Ütemterv szerinti százalékos felmérése alapján a Vállalkozó jogosult kérni a
nettó Vállalkozói Díj felmérés eredménye által meghatározott része
teljesítésének igazolását a Megrendelőtől, amely szerződésszerű teljesítésének –
és a Szerződésben meghatározott egyéb feltételek teljesítésének – esetén
Teljesítésigazolás birtokában a Vállalkozó jogosulttá válik részszámlájának,
benyújtására.
5.4.A Szerződés a Kéthavi Teljesítési Mérföldkövek tekintetében kizárólag abban az
esetben minősül maradéktalanul teljesítettnek (részteljesítés), ha az alábbi
feltételek együttesen teljesülnek:
5.4.1. a Megrendelő a Beruházás kivitelezésének az adott Teljesítési
Mérföldkövének megfelelő készültségi fokát igazolta, és a Vállalkozó
az esetleges hibákat kijavította;
5.4.2. azt a Megrendelő a jelen Szerződés szerint elfogadta, és az adott
Teljesítési Mérföldkő tekintetében kiállította a Teljesítésigazolást.
5.5. A Szerződés a Végső Teljesítési Mérföldkő tekintetében kizárólag abban az
esetben minősül maradéktalanul teljesítettnek, ha az alábbi feltételek együttesen
teljesülnek:
5.5.1. a Vállalkozó a Műszaki Átadás-átvétel befejezéséig a Beruházás
valamennyi hibáját kijavította és hiányosságát pótolta, amelyet a
Megrendelő elfogadott;
5.5.2. a Beruházás szerződésszerű átadás-átvételének sikeres lezárását a
Műszaki Átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával a Megrendelő
igazolta;
5.5.3. az illetékes hatóság a Beruházásra, illetve annak valamennyi
részelemére vonatkozó nem végleges használatbavételi, illetve egyéb
hatósági engedélyt kiadta;
5.5.4. a Megrendelő a Teljesítési Mérföldkő tekintetében kiállította a
Teljesítésigazolást,
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5.5.5. Vállalkozó szerződésszerűen átadta a Jólteljesítési Biztosítékot.
5.6. A Vállalkozó az egyes Teljesítési Mérföldkövekhez kapcsolódó teljesítési
szakaszban elvégzendő munkálatok elvégzését követően, illetve a II. 5.3. pont
szerinti időközönként jóváhagyás végett átad a Megrendelőnek egy
teljesítésigazolás-tervezetet (a továbbiakban: „Teljesítésigazolás-tervezet”), az
összes szükséges alátámasztó dokumentummal együtt. A Teljesítésigazolás
mintát a Megrendelő Vállalkozó rendelkezésére bocsátja, Vállalkozó vállalja,
hogy a Megrendelő által kiadott mintát alkalmazza.
5.7.A Teljesítésigazolás iránti kérelemhez csatolni kell a tételes költségvetés
alapulvételével elkészített kimutatást a II.2.15.2. pontban meghatározott tartalmi
elemekkel, amely nélkül a Teljesítésigazolás nem bocsátható ki. A Vállalkozó
köteles továbbá benyújtani az elvégzett munkafázisok minőségbiztosítási
dokumentumait és azzal együtt a folyamatosan (manuálisan vagy digitálisan)
vezetett Megvalósulási Terv releváns részeit, különös tekintettel az eltakart
szerkezetekre, valamint köteles benyújtani a Műszaki és Pénzügyi Ütemterv
aktualizált változatát.
5.8. A Megrendelő a Vállalkozó által elkészített és átadott Teljesítésigazolástervezet és a vállalkozói teljesítés ellenőrzésével - kizárólag a tényleges
előrehaladásnak és az elkészült munkarészeknek megfelelően - állapítja meg,
hogy az adott Teljesítési Mérföldkő vonatkozásában az adott Fizetési
Mérföldkőhöz rendelt Vállalkozói Díjrészlet a Vállalkozónak teljesíthető-e.
5.9.A Megrendelő a vállalkozói teljesítés elismeréséről vagy az elismerés
megtagadásáról legkésőbb a Teljesítésigazolás tervezetének a Vállalkozó általi
átadásától számított 8 (nyolc) napon belül írásban nyilatkozik a szabályszerűen
aláírt Teljesítésigazolás kiállításával, vagy annak megtagadásával, a Kbt. 135. §
(1) bekezdésének megfelelően.
5.10.

A Teljesítésigazolás kiállítását az Építési Naplóban is rögzíteni kell.

5.11.
Amennyiben a Felek között valamely Teljesítésigazolással
kapcsolatosan vita merül fel, a vita eldöntéséig a Vállalkozó részéről a jelen
Szerződés szerinti munkavégzés – a Felek eltérő írásbeli megállapodásának
hiányában – nem szünetelhet.
6. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS ANNAK MEGFIZETÉSE, ELŐLEG, PÓTMUNKA
6.1. Általános rendelkezések, előleg
6.1.1. A jelen Szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan
teljesítéséért a Vállalkozót az I.2.1. pontban meghatározott Vállalkozói
Díj illeti meg. A Vállalkozó a (rész)számlákat a Megrendelő nevére
köteles kiállítani, a jelen Szerződésben foglaltak szerint. A Vállalkozói
Díj a Tartalékkeret összegét nem tartalmazza.
6.1.2. A Vállalkozói Díj a Vállalkozó Ajánlata alapján fizetendő, előre
elfogadott és nem változtatható, fix összegű átalánydíj, amely magában
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foglalja a Vállalkozó által a jelen Szerződés alapján teljesítendő
valamennyi feladat ellenértékét, ideértve a Vállalkozó által elvégzett
Többletmunkák költségét. Többletmunka után díj, költség nem
számolható el, a Felek a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés második mondatának
alkalmazását kifejezetten kizárják. Erre tekintettel a Vállalkozó a jelen
Szerződés szerinti feladatok elvégzéséért - a Szerződés ellentétes
rendelkezése hiányában - a Vállalkozói Díj összegén felül semmilyen
jogcímen nem érvényesíthet többletköltséget, amely vonatkozik az
inflációból, árfolyamváltozásból eredő árváltoztatásokra is. A
Vállalkozói Díj egyoldalúan nem módosítható.
6.1.3. Megrendelő Előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a Vállalkozó
részére a Szerződés szerint. Vállalkozó köteles az előlegbekérőt a
Munkaterület átadás-átvételének időpontjában a Megrendelő
rendelkezésére bocsátani. Abban az esetben, ha a Vállalkozó
150.000.000 Ft-ot meghaladó mértékű Előleget igényel, úgy előlegvisszafizetési biztosítékot (a továbbiakban: „Előleg Visszafizetési
Biztosíték”) köteles nyújtani az Előleg 150.000.000 Ft-ot meghaladó
része tekintetében, ekként az Előleg Visszafizetési Biztosíték összege a
Vállalkozó részére nyújtandó Előleg összegének 150.000.000 Ft, azaz
százötvenmillió forint feletti összegével azonos összegű, azaz az Előleg
teljes összegének és 150.000.000 Ft azaz százötvenmillió forint
különbözetének összegével egyenlő. Ha a Vállalkozó az Előleg
Visszafizetési Biztosítékot nem adja át az előlegbekérő átadásával
egyidejűleg, úgy a Megrendelő a biztosíték nyújtásáig a 150.000.000 Ftot meghaladó rész tekintetében nem teljesíti az Előleg kifizetését. A
biztosítéknak az Előleg teljes elszámolásáig folyamatosan rendelkezésre
kell állnia, így az Előleg Visszafizetési Biztosítékot mindaddig
folyamatosan érvényben kell tartani, amíg a Megrendelő által fizetett
Előleg tekintetében a Felek között a jelen Szerződés szerinti elszámolás
teljes egészében meg nem történt. Az Előleg Visszafizetési Biztosíték a
Vállalkozó választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) alpontja
szerinti formában nyújtható.
6.1.4. Az Előleg Visszafizetési Biztosítékot a Megrendelő abban az esetben
jogosult felhasználni, ha Vállalkozó a biztosított Előleg összegével nem
számol el szerződésszerűen, a biztosított Előleget nem szerződésszerűen
használja fel, vagy a Szerződést bármely okból nem teljesíti és ezért a
biztosított Előlegre vonatkozóan visszafizetési kötelezettsége
keletkezik.
6.1.5. Az Előleg Visszafizetési Biztosítékra egyebekben a Biztosítékokra
vonatkozó rendelkezések alkalmazandóak, azzal, hogy az Előleg
Visszafizetési Biztosíték csak az azzal biztosított Előleg összeg erejéig
nyújt biztosítékot.
6.1.6. Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Vállalkozó köteles
az Előleg elszámolással érintett részszámla benyújtásával egy időben –
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számlákkal alátámasztott tételes kimutatással – a Megrendelő részére
igazolni, hogy az Előleget a Szerződés teljesítésére használta fel.
6.1.7. Abban az esetben, amennyiben megállapítást nyer, hogy a Vállalkozó az
Előleget nem a Szerződés teljesítésére használta fel, úgy az súlyos
szerződésszegésnek minősül, ezért a Megrendelő azonnali hatállyal
felmondhatja a Szerződést, valamint a Vállalkozó köteles az Előleg
összegét a Megrendelő részére megtéríteni, illetve a biztosítékkal
fedezett Előleg összegre nézve a Megrendelő igénybe veheti az Előleg
Visszafizetési Biztosítékot.
6.2. A Pótmunka elszámolása
6.2.1. A Felek a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Vállalkozó
köteles elvégezni a szerződéskötést követően, utólag megrendelt,
különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát (a
továbbiakban: „Pótmunka”) is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát
aránytalanul terhesebbé.
6.2.2. Felek rögzítik, hogy a fentiekre tekintettel az Épköz. rendelet alapján, a
6.2.4. pontban foglaltak figyelembevételével Tartalékkeretet kötnek ki a
Szerződés szerint.
6.2.3. Felek rögzítik, hogy a Tartalékkeret kizárólag a Beruházás
teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges
munkák ellenértékének elszámolására használható fel.
6.2.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Tartalékkeret terhére a Többletmunka
nem számolható el, míg az esetlegesen felmerülő – a Szerződés alapját
képező, a Közbeszerzési Dokumentumban nem szereplő – kizárólag a
kivitelezéshez kapcsolódó Pótmunkák a Tartalékkeret terhére az alábbi
eljárásrend szerint – figyelemmel az Épköz. rendelet 20. § (5)
bekezdésére is - kerülhetnek elrendelésre és elszámolásra:
a.) Pótmunka megrendelése és elszámolása esetén a Felek a Szegedi
Ítélőtábla Polgári Kollégiumának 1/2006. (XI. 30.) számú
kollégiumi ajánlásával összhangban járnak el;
b.) a kivitelezésre jutó Tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói
Díjon, mint átalánydíjon felül csak olyan Pótmunka ellenértéke
számolható el, amely a szerződéskötés alapját képező
Közbeszerzési Dokumentumban kimutathatóan nem szereplő, a
Megrendelő által a Szerződés megkötése után külön megrendelt
munkatételként (munkatöbblet) jelentkezik, és ha az eset
körülményeire, a munka természetére, nagyságrendjére, az
átalánydíjhoz viszonyított költségvonzatára figyelemmel azzal a
Vállalkozó az átalánydíj meghatározásakor előzetesen kellő
gondosság mellett sem számolhatott (így különösen tervmódosítás
esetén);
c.) Pótmunka elrendelését kezdeményezheti a Vállalkozó, illetve a
Megrendelő is kérhet be Pótmunka javaslatot a Vállalkozótól;
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d.) a Vállalkozó csak akkor végezheti el a Pótmunkát, ha azt – a
műszaki ellenőr előzetes jóváhagyásával – a Vállalkozó által
benyújtott és a Megrendelő által elfogadott árajánlat alapján a
Megrendelő kifejezetten írásban megrendelte és a Vállalkozó a
megrendelést írásban visszaigazolta;
e.) Pótmunka ellenértékére vonatkozó ajánlatot a Vállalkozó a
Közbeszerzési Eljárásban benyújtott Ajánlatában szereplő
egységárak (díj és anyag) alapján kell elkészíteni, az Ajánlatban
nem szerepelő tételek árát a TERC árazó szoftver szerinti
egységárakkal kell kalkulálni;
f.) a Pótmunka ellenértékének meghatározása során figyelembe kell
venni a Pótmunkával összefüggésben esetlegesen elmaradó
munkákat is.
g.) Felek rögzítik, hogy a megrendelt Pótmunka díját a Szerződés
szerinti Tartalékkeret terhére, a Megrendelő által kiadott
Teljesítésigazolás alapján a végszámlában számolják el.
6.2.5. Felek rögzítik, hogy a Többletmunka és a Pótmunka fogalma alatt
kizárólag a Ptk. szerinti fogalmat értik.
6.3. Számlázás
6.3.1. A Vállalkozói Díjra a Vállalkozó a Kbt. 135. § (1) és (3) bekezdések
rendelkezéseinek megfelelően, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
167. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, cégszerűen aláírt számla
ellenében jogosult. Vállalkozó az általános forgalmi adóról szóló 2007.
évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: „Áfa tv.”) 142. § (7) bekezdése
alapján köteles olyan számla kibocsátásáról gondoskodni, amelyben
áthárított adó, illetőleg a 83. §-ban meghatározott százalékérték nem
szerepel, továbbá a számla az Áfa tv. 169. § n) pontjában foglaltaknak
megfelelően tartalmazza a „fordított adózás” kifejezést. Felek rögzítik,
hogy a kifizetésre egyebekben a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdéseiben
foglaltak is megfelelően irányadóak.
6.3.2. A Kbt. 27/A. §-a alapján Megrendelő köteles fogadni és feldolgozni az
olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 169311:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e
szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett
szintaxislistának.
6.3.3. Felek rögzítik, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót
vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően - a
Megrendelő az Épköz. rendelet 32/A. § rendelkezései szerint fizeti ki a
Szerződésben foglalt ellenértéket, amelyet az egyes Fizetési
Mérföldkövekhez kapcsolódó kifizetésekre is alkalmazni kell.
6.3.4. A Vállalkozó az egyes Fizetési Mérföldkövekhez kapcsolódóan a
Teljesítésigazolásban meghatározott összegről jogosult számláját
kiállítani a Megrendelő nevére, azzal, hogy a számla kiállításának
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minden esetben feltétele az adott Fizetési Mérföldkőhöz kapcsolódó
Teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállítása.
6.3.5. A megfelelő Teljesítésigazolással alá nem támasztott számlát a
Megrendelő nem fogadja be. Amennyiben a Megrendelőnek benyújtott
számla formai szempontból nem megfelelő vagy tartalmilag ellentmond
a vonatkozó Teljesítésigazolásnak, a Megrendelő a számlát a
kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) napon belül kifogásolhatja. A
számla kifogásolása csak írásban történhet.
6.3.6. A Vállalkozó által a Megrendelő nevére kiállított valamennyi számlának
formai és tartalmi szempontból maradéktalanul meg kell felelnie az
alkalmazandó jogszabályoknak, illetve a jelen Szerződés
rendelkezéseinek. A Vállalkozó minden számlát egy eredeti és egy
másolati példányban köteles benyújtani.
6.3.7. A Vállalkozó által benyújtott számla mellékleteként csatolni kell az
esetlegesen bevont alvállalkozókról kiállított nyilatkozatot, mely
nyilatkozatban szerepelnie kell: alvállalkozó neve, székhely címe,
adószáma, alvállalkozót megillető vállalkozói díj összege.
6.3.8. Az Épköz. rendelet 32/A. § f) pontjában előírt, az alvállalkozói díjrész
átutalását igazolandóan az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges
az alvállalkozók számlái kifizetésének igazolására:
a) alvállalkozói számlák hitelesített másolati példánya;
b) banki terhelési értesítő hitelesített másolati példánya;
c) amennyiben megrendelői szolgáltatások kompenzálása történik,
erről szóló jegyzőkönyv, kompenzálásra került számla hitelesített
másolata.
d) amennyiben garanciális visszatartás történik, és ez a számlán nem
kerül egyértelműen feltüntetésre, dokumentum annak alvállalkozó
általi elismeréséről (nyilatkozat, szerződés, teljesítésigazolás, stb.)
e) a körbetartozások elkerülése érdekében nyilatkozat arról, hogy a
Vállalkozó a hivatkozott Épköz. rendeletben foglaltakat maga is
elvégezte, az alvállalkozói teljesítések kifizetései előtt a
jogszabályban foglaltakat – teljes bevont alvállalkozói szintig –
ellenőrizte.
6.3.9. Fenti dokumentumokat papír alapon, a másolatokat „eredetivel egyező
hiteles másolat” szöveggel ellátott másolatként, cégszerűen aláírva
szükséges benyújtani.
6.3.10. Vállalkozó a jelen szerződés alapján kiállított számláját az alábbiak
szerint nyújthatja be Megrendelő részére:
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a)

Papír alapon, postai úton való megküldés esetén: a 5500
Gyomaendrőd, Selyem út 124., címre ajánlott tértivevényes
levélként.

b)

Személyes kézbesítés esetén: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.,
címen történő személyes átadás, ahol az érkeztetés dátuma és
azonosítója felvezetésére kerül.

c)

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
175. §-ának (2) bekezdés a) pontja szerinti elektronikus számla
email: penzugy@gyomaendrod.hu elektronikus levelezési címre
történő megküldésével. Az elektronikus levélben megküldött
számla megérkezését, olvashatóságát, és sértetlenségét a számla
címzettje 2 (két) munkanapon belül ugyancsak elektronikus
levélben igazolja vissza. Amennyiben a visszaigazolás ezen
időtartamon belül a számla kibocsátójához nem érkezik meg, úgy
az köteles a számla címzettjével más csatornán kapcsolatba lépni,
és a kézbesítés sikerességéről meggyőződni.
A Felek megállapodnak abban, hogy az a)-c) alpontokban
foglaltaktól történő eltérés esetén a számla nem minősül
benyújtottnak.
A Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik továbbá, hogy a
számla átvétele, illetve elektronikus számla esetén a számla
megérkezésének olvashatóságának, és sértetlenségének
visszaigazolása nem minősül a számla tartalmi megfelelőségére
vonatkozó befogadó nyilatkozatnak, hanem csak azt jelenti, hogy
a címzett a számla feldolgozását megkezdte.

6.4. Fizetési határidő, késedelmi kamat
6.4.1. A jelen Szerződés az Épköz. rendelet 32/A. § hatálya alá tartozik. Erre
tekintettel a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a számláját
kizárólag az Épköz. rendelet 32/A. §-ában foglalt feltételek teljesítése
esetén jogosult kifizetni.
6.4.2. A Megrendelő a Vállalkozó jelen fejezet szerint kiállított és benyújtott
számláját a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül,
alvállalkozó igénybevétele esetén az Épköz. rendelet 32/A. §-a szerint,
Előleg igénylése esetén pedig az Előleget a Szerződésnek megfelelően a
Munkaterület átadás-átvételét követően kiállított előlegbekérő alapján,
annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül a Vállalkozó I.
2.1.5. pontban meghatározott számú számlájára történő átutalással
egyenlíti ki.
6.4.3. A jelen Szerződéssel kapcsolatos valamennyi késedelmes fizetés esetére
a Felek a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot kötnek ki.
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6.5. A Kbt. szerinti fizetési feltételek és átláthatósági kötelezettségek
6.5.1. A Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján
a) nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt.
143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt
haladéktalanul értesíti.
7. JÓTÁLLÁS
7.1. A Vállalkozó a Ptk., a Kötelező Jótállás Rendelet és a jelen Szerződés
rendelkezései szerint a Jótállási Időszakban jótállást vállal a Szerződésben
részére meghatározott feladatok és kötelezettségek szerződésszerű teljesítéséért,
továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért,
így különösen, de nem kizárólagosan azért, hogy
7.1.1. a kivitelezett létesítmények, Beruházás a Szerződés rendelkezéseinek,
valamint a teljesítés időpontjában alkalmazandó jogszabályok és
szabványok előírásainak megfelel, és a szerződéses cél elérését
maradéktalanul biztosítja,
7.1.2. a Beruházásnak nincsen olyan hibája,
rendeltetésszerű használatát akadályozza.

amely

a

Beruházás

7.2.A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jogszabályok kötelező
jótálási előírásait a jelen Szerződés teljesítése során létesített minden épület,
építmény és egyéb létesítmény minden része tekintetében alkalmazni rendelik,
azok valamennyi funkciójú, illetve rendeltetésű része tekintetében.
7.3. A jelen fejezetben vállalt jótállás alapján a Vállalkozót terhelő kötelezettségek
teljesítését a Megrendelő vagy az általa megjelölt harmadik személy is jogosult
közvetlenül a Vállalkozótól követelni. A Megrendelő a Jótállási Időszak kezdő
napjáig, azaz a jótállás kezdő időpontjáig értesíti a Vállalkozót a jótállási igények
érvényesítésére jogosult személyéről. A jótállási igények érvényesítésére
jogosult személy a jótállás körébe nem eső szavatossági igények jogosultja is.
7.4. Vállalkozó a jelen fejezet szerinti jótállásra a Jótállási Időszakban köteles. A
Jótállási Időszak a Ptk.-ban meghatározott esetekben újból indul, illetve
nyugszik, és a nyugvás időtartamával meghosszabbodik.
7.5. A Vállalkozó a jótállás keretében a jelen fejezet szerinti szolgáltatásokat külön
díjazás nélkül nyújtja, azaz nem számít fel díjat, függetlenül az igénybevételi
alkalmak számától, illetve az igénybevételi időszak hosszától.
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7.6. A jótállási igény érvényesítésére jogosult köteles a tudomásszerzést követően
haladéktalanul értesíteni a Vállalkozót az általa észlelt (vagy részére jelzett)
bármilyen hibáról, hiányosságról, az érvényesíteni kívánt igénye és a Vállalkozó
jótállási kötelezettsége teljesítésére általa szabott ésszerű határidő
megjelölésével. A Vállalkozó vonatkozó kötelezettségei teljesítésének határideje
az írásbeli értesítés kézhezvételétől számítandó.
7.7. A Vállalkozó és a Megrendelő, illetve a jótállás érvényesítésére jogosult (a
jótállás jogosultja), a Jótállási Időszak kezdő napját követő 12. (tizenkettedik)
hónapban és a Jótállási Időszak lejártát megelőző 1 (egy) hónappal – úgy, hogy
az legkésőbb a hónap 15. (tizenötödik) napjáig befejezésre kerüljön – közösen
megvizsgálják a Beruházás állapotát, felmérik a jótállás körébe eső hibákat. A
műszaki felülvizsgálatok pontos időpontját, a jótállás jogosultja jelöli ki, és küldi
meg a Vállalkozó részére elektronikus üzenetben. A műszaki felülvizsgálat
közölt időpontban történő megtartásának nem akadálya a Vállalkozó
távolmaradása. A műszaki felülvizsgálat során tapasztaltakat a jótállás jogosultja
dokumentálja.
7.8. A jótállási igény érvényesítésére jogosult a Vállalkozó által vállalt jótállás
alapján fennálló szavatossági jogok érvényesítésének jogszabályban
meghatározott sorrendjétől eltérhet, azzal, hogy elállási jogával kizárólag az
egyéb szavatossági jogainak gyakorlását követően élhet.
7.9. A Vállalkozó köteles a II. 7.6. pont szerinti értesítés kézhezvételét követően a
jótállási igény érvényesítésére jogosult választása szerint a hiba kijavítását,
illetve a Beruházás hibás munkarészének kicserélését haladéktalanul
megkezdeni és folyamatosan végezni. A Vállalkozó a hibás teljesítés orvoslására
legkésőbb a II. 7.6. pont szerinti értesítésben megjelölt határidő lejártáig köteles.
7.10. Amennyiben a Vállalkozó a jogosult II. 7.6. pont szerinti értesítése ellenére nem
teljesíti a jelen fejezet szerinti jótállási kötelezettségeit, úgy a jótállási igény
érvényesítésére jogosult a hibát a Vállalkozó költségére és kockázatára
kijavíttathatja és a kijavítás költségeinek fedezésére jogosult a Jólteljesítési
Biztosítékot igénybe venni.
8. BIZTOSÍTÁS
8.1. A Vállalkozó köteles saját költségén, a Közbeszerzési Eljárást megindító
felhívásban előírt és a Megrendelő által jóváhagyott tartalommal, a Szerződésben
megjelölt limitösszegekkel a Beruházás minden kockázatára kiterjedő építőipari
felelősségbiztosítást, valamint “all risk” típusú építés-szerelési biztosítást kötni
és azt a szerződés hatályba lépésétől a Műszaki Átadás-átvétel lezárását követő
60. (hatvanadik) napig folyamatosan fenntartani.
8.2.A biztosítások megújítása, valamint a Megrendelő erre vonatkozó értesítése
esetén, a Vállalkozó köteles az érvényes biztosítási kötvényt és a díjrendezettség
igazolását a megújítástól, illetve az értesítéstől számított 5 (öt) munkanapon
belül bemutatni a Megrendelőnek.
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8.3. A Vállalkozó a biztosítások megkötése előtt azok teljes tartalmát köteles a
Megrendelővel egyeztetni, és a biztosításokat a Megrendelő által jóváhagyott
tartalommal kötheti meg.
8.4. A Vállalkozó nem tehet módosítást a biztosítás feltételeiben a Megrendelő
előzetes jóváhagyása nélkül. Ha a biztosítási kötvényeket kibocsátó biztosító
módosítja (vagy módosítani szándékozik) a biztosítási feltételeket, a Vállalkozó
azonnal értesíti a Megrendelőt.
8.5. A Vállalkozó a jelen fejezetnek megfelelő, általa kötött felelősségbiztosítási
kötvényét legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, amennyiben a szerződéskötés
és a hatálybalépés időpontja nem egyezik meg, akkor a hatálybalépést követő 5
munkanapon belül köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, figyelemmel
az Épköz. rendelet 26. §-ára.
8.6.Amennyiben a Vállalkozó által megkötött felelősségbiztosítás díjrendezettsége
nem fedi le a 8.1 pontban meghatározott időszakot, úgy a díjrendezettséget a
Vállalkozó köteles a díjfizetés soron követő esedékességét követő 5 (öt)
munkanapon belül a Megrendelő felé igazolni. Az igazolásnak tartalmaznia kell
a díjjal rendezett időszak záró dátumát.
8.7.A Vállalkozó köteles a biztosítási szerződést érintő minden olyan eseményről,
körülményről a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, amely a biztosító
helytállási kötelezettségét hátrányosan befolyásolhatja.
9. BIZTOSÍTÉK
9.1. A Vállalkozó köteles a saját költségén Biztosítékot nyújtani. A Megrendelő a
Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként,
illetve a nem szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatos megrendelői igények,
különösen kárigény, kötbér igény, illetve bármely egyéb fizetési kötelezettség
biztosítása céljából a Megrendelő javára Teljesítési Biztosítékot, míg a jótállási
és szavatossági kötelezettségek biztosítása céljából Jólteljesítési Biztosítékot köt
ki (a Teljesítési Biztosíték és Jólteljesítési Biztosíték együttesen a továbbiakban:
„Biztosíték”), mely Biztosítékot Vállalkozó köteles a Megrendelő javára
nyújtani. A Vállalkozó a Biztosítékot a Közbeszerzési Eljárást megindító
felhívásban rögzített feltételek szerint és adott esetben a Közbeszerzési
Dokumentumban rögzített formában köteles rendelkezésre bocsátani, azzal,
hogy a Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a
Biztosítéknak azonban a Szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak
megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. Az egyértelműség kedvéért
a Felek kijelentik, hogy a Teljesítési Biztosíték biztosítékul szolgál a jótállási
igényekből, valamint a szavatossági igényekből folyó követelésekre is,
mindaddig, ameddig a Jólteljesítési Biztosíték átadásra nem kerül a Megrendelő
részére.
9.2. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 134. § (4) bekezdése alapján amennyiben a
Biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével
csökken, Vállalkozónak nincs a Biztosítékra vonatkozó feltöltési kötelezettsége.
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9.3. A Biztosíték – a Közbeszerzési Eljárást megindító felhívással összhangban – a
Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja szerint nyújtható.
9.4. A Teljesítési Biztosítékot a Vállalkozó köteles legkésőbb a Szerződés hatályba
lépésétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül átadni a Megrendelő részére,
a Jólteljesítési Biztosítékot a Jótállási Időszak kezdő napján átadni a jótállás
jogosultja részére.
9.5. Amennyiben a Vállalkozó a Biztosítékot vagy az Előleg Visszafizetési
Biztosítékot pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, kezesség
vagy kötelezvény nyújtásával biztosítja, úgy a Biztosítéknak meg kell felelnie az
alábbi feltételeknek:
9.5.1. a Megrendelő vagy az általa megjelölt személy, mint kedvezményezett
részére szól,
9.5.2. a Biztosítékból származó igények - a kiállító előzetes hozzájárulása
nélkül - nem engedményezhetők és nem átruházhatók,
9.5.3. a Biztosítékot kiállító hitelintézet vagy biztosító társaság Magyarország
területén pénzügyi szolgáltatás nyújtására, illetve biztosítási
tevékenység végzésére jogosult,
9.5.4. tartalmazza a kiállító visszavonhatatlan és feltétel nélküli
kötelezettségvállalását a kedvezményezett általi első felszólítástól
számított legfeljebb 5 (öt) banki nap alatti (azonnali) fizetésre,
9.5.5. a Biztosítékot kiállító nem jogosult az alapjogviszony vizsgálatára,
illetve a Vállalkozót az alapjogviszony alapján megillető bármilyen
kifogásolás érvényesítésére (a kezesség kivételével), továbbá lemond a
szolgáltatás visszautasítására, visszatartására, annak vitatására vagy
beszámítására vonatkozó valamennyi jogáról, továbbá arról is, hogy a
Vállalkozónak a Szerződésből vagy azzal kapcsolatban, illetve más
jogviszonyból eredő, a Megrendelővel szembeni követeléseit
érvényesítse,
9.5.6. a Biztosítékot kiállító a Biztosíték érvényesítésére vonatkozó
kedvezményezetti fizetési felszólítást nem kötheti semmilyen olyan
formai követelményhez, amely a kedvezményezett érvényesítési jogát
korlátozza, ide nem értve a Biztosíték lehívására vonatkozó szabályszerű
aláírás igazolására vonatkozó követelményeket,
9.5.7. közös ajánlattevők esetében, amennyiben a közös ajánlattevők a
Biztosítékot megosztva nyújtják, vagy a Biztosítékot teljes összegében
az egyik közös ajánlattevő nyújtja, úgy tartalmazza a Biztosítékot
kiállító nyilatkozatát arról, hogy tekintettel a közös ajánlattevőknek a
teljesítés vonatkozásában fennálló, Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti
egyetemleges felelősségére, a kedvezményezett az egyetemleges
kötelezettek bármelyikének szerződésszegése esetén jogosult a
Biztosíték lehívására.
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9.6. A Teljesítési Biztosíték kedvezményezettjének saját hatáskörében joga van a
Teljesítési Biztosíték felhasználására, amennyiben a Vállalkozó nem, vagy nem
szerződésszerűen teljesít.
9.7. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Jótállási Időszak alatt a jótállás vagy
szavatosság körébe eső hiba keletkezik, úgy a jótállásra jogosult megfelelő
póthatáridő tűzésével felhívja a Vállalkozót a hiba kijavítására. Amennyiben a
póthatáridő eredménytelenül telik el, úgy a Jólteljesítési Biztosíték
kedvezményezettje jogosult a hibát mással kijavíttatni és az ezzel kapcsolatos
költségeket, valamint a felmerült károkat a Jólteljesítési Biztosíték terhére
érvényesíteni.
9.8. A kedvezményezett (jogosult) a Biztosítékot csak a követelésének megfelelő
összeg erejéig veheti igénybe. A Biztosíték nyújtása nem korlátozza a Vállalkozó
kötelezettségeit a Biztosíték összegére vagy időtartamára.
9.9. A Teljesítési Biztosíték hatályának a Szerződés hatálya alatt folyamatosan fenn
kell állnia az utolsó (rész)teljesítésre vonatkozó teljesítésigazolás kiállításáig,
abban az esetben is, ha a Vállalkozó késedelembe esik, vagy a teljesítési
határidőket módosítják. Amennyiben a Vállalkozó a Teljesítési Biztosítékot a
szerződés hatályba lépésétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül nem
bocsátja a Megrendelő rendelkezésére, úgy a Megrendelő elállhat a szerződéstől.
9.10. Amennyiben a Vállalkozó a Jólteljesítési Biztosítékot szerződésszerűen
rendelkezésre bocsátotta, a Megrendelő a végteljesítéshez kapcsolódó
teljesítésigazolás kiállítását követő 15 (tizenöt) naptári napon belül köteles a
Teljesítési Biztosítékot visszaszolgáltatni a Vállalkozó részére.
9.11. A Jólteljesítési Biztosítéknak a Jótállási Időszak alatt folyamatosan fenn kell
állnia, a Jótállási Időszak lejártának a napját követő 45. (negyvenötödik) napig,
abban az esetben is, ha a Jótállási Időszak a jogszabály alapján újból indul vagy
nyugvással meghosszabbodik. A Megrendelő, illetve a Biztosíték
kedvezményezettje a Jótállási Időszak lejártát követő 45. (negyvenötödik) napot
követő 5 (öt) napon belül a Biztosítékot visszaszolgáltatja a kiállító részére.
10. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
10.1. Megrendelő felmondási joga
10.1.1. Amennyiben a Vállalkozó nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti a
Vállalkozót a Szerződés alapján terhelő bármely kötelezettséget, úgy a
Megrendelő írásbeli értesítésében felhívhatja a Vállalkozót, hogy a
Megrendelő által a körülmények figyelembevételével meghatározott
ésszerű, de legfeljebb 10 (tíz) napos póthatáridőn belül orvosolja a
szerződésszegését. Amennyiben Vállalkozó a póthatáridőn belül nem
orvosolja a szerződésszegését, vagy ismételt szerződésszegést követ el,
úgy a Megrendelő jogosulttá válik a Szerződést azonnali hatállyal
felmondani.
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10.1.2. A Felek a nem vagy nem szerződésszerű teljesítés körében nevesített
szerződésszegésnek tekintik különösen az alábbi eseteket:
a) ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős megtagadja a Munkaterület
átvételt;
b) ha a Vállalkozó felelősségbiztosítása a Szerződés hatálya alatt megszűnik,
vagy az előírt mérték vagy terjedelem alá csökken;
c) ha a Vállalkozó nem adja át vagy nem hosszabbítja meg a Teljesítési
Biztosítékot;
d) a Vállalkozó, illetve alvállalkozója a Megrendelő jóváhagyása nélkül végez
a Szerződés szerint megrendelői döntési jogkörbe tartozó feladatokat,
e) a Vállalkozó nem a Szerződésben foglalt határidőben tesz eleget a
Megrendelő felé értesítési kötelezettségének, vagy ő, illetőleg alvállalkozója
vagy közreműködője bármely módon akadályozza, késlelteti, vagy
ellehetetleníti a Megrendelő ellenőrzési jogainak gyakorlását;
f) a Vállalkozó nem a jogszabályban és a Szerződésben foglaltak szerint tesz
eleget az Építési Napló vezetési, illetve egyéb dokumentációs
kötelezettségének;
g) a Felelős műszaki vezető nem teljesíti a jelen Szerződésben és a
jogszabályokban meghatározott kötelezettségeit, vagy Vállalkozó nem
biztosítja a Kooperációkon a felelős műszaki vezető jelenlétét;
h) a Késedelmi Kötbér vagy a Szerződésszegési Kötbér mértéke eléri a
Szerződés szerinti maximumot;
i) a Szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős vagy
az érdekkörébe esik,
j) amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti a nyertes Ajánlatában értékelésre
került vállalásait.
10.1.3. A Megrendelő írásbeli felszólítás nélkül azonnali hatállyal felmondja a
szerződést, ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel.
c) a Vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek
el, vagy Vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásának megkezdéséről,
felszámolásának kezdeményezéséről határoz; kivétel ez alól a csődeljárásról és a
felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 11. § (2) bekezdés h) pontjában
rögzítettek;
d) ha a Szerződés megkötését követően jut a Megrendelő tudomására, hogy a Vállalkozó
tekintetében a Közbeszerzési Eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna
zárni a Közbeszerzési Eljárásból;
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e) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak;
f) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult, vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis;
g) jogszabályban rögzített egyéb esetekben.
10.2.

Vállalkozó felmondási joga

10.2.1. A Vállalkozó azonnali hatályú felmondással megszüntetheti a
Szerződést az alábbi esetekben:
a) ha a Megrendelő a Vállalkozó által a hatályos jogszabályokban és a
Szerződésben meghatározott tartalmi, formai és időbeni követelményeknek
megfelelően kiállított számla alapján a Vállalkozói Díj megfizetésével több
mint 60 (hatvan) napos késedelembe esik, feltéve, hogy a Vállalkozó a
Megrendelőt a teljesítésre írásban felszólította 15 (tizenöt) napos póthatáridő
biztosítása mellett, vagy
b) ha a Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését lehetetlenné teszi.
10.3. A Szerződés felmondásának következményei
10.3.1. A Szerződés felmondása esetén a Felek között elszámolási kötelezettség
jön létre, amelynek keretében a Megrendelő köteles a Vállalkozónak a
Vállalkozói Díj elvégzett vállalkozói feladatokkal arányos részét
megfizetni azzal, hogy az elszámolás során az elmaradt munkarészek
díjtételeivel a Vállalkozói díj, mint átalányár csökkentésre kerül és a
Vállalkozó a Vállalkozói díj arányos részére tarthat igényt.
10.3.2. A Felek között a felmondás időpontját megelőzően el nem számolt
vállalkozói teljesítések közül kizárólag azok kerülhetnek a Vállalkozó
részére kifizetésre, amelyek szerződésszerű teljesítését a Megrendelő az
általa kiállított Teljesítésigazolásban igazolta, melyet a Beruházási
Ügynökség is ellenjegyzett.
10.3.3. A Szerződés Megrendelő általi felmondása esetén a Vállalkozó köteles
megtéríteni a Megrendelőnek a Szerződés idő előtti megszűnéséből eredő
teljes kárát; a Megrendelő a Vállalkozónak járó díjból levonhatja a
Megrendelőnél a felmondás miatt felmerült minden kötbér- és kárigényét
és költségét, illetve a jelen Szerződés alapján fennálló egyéb követeléseit.
Megrendelő követelései kielégítésére a Teljesítési Biztosítékot is igénybe
veheti.
10.3.4. Amennyiben a Szerződés a jelen fejezetben szabályozott felmondás miatt
szűnik meg, úgy az erről szóló jognyilatkozat közlését követően a
Vállalkozó azonnal köteles:
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a) beszüntetni minden további munkavégzést, kivéve azon munkákat,
amelyeket a Megrendelő rendel el az élet- és vagyonvédelme vagy a
Beruházás biztonsága érdekében;
b) átadni a Megrendelőnek az általa elkészített terveket, műszaki
tervdokumentációt, eszközeit, anyagait és más munkákat, amelyért a
Vállalkozó díjfizetségben részesült; és
c) eltávolítani a Munkaterületről minden más dolgot, kivéve azokat, amelyek
biztonsági célból szükségesek, és köteles kiüríteni, elhagyni és a Megrendelő
birtokába adni a Munkaterületet a Megrendelő által megjelölt időpontban,
Megrendelő jogosult a Munkaterületet birtokba venni.
11.

KÉSEDELMI-, MEGHIÚSULÁSI- ÉS SZERZŐDÉSSZEGÉSI KÖTBÉR,
KÁRTÉRÍTÉS
11.1. Kötbérek
11.1.1. Amennyiben a Vállalkozó bármely, a jelen Szerződés szerinti kötbérterhes
határidőt olyan okból, amelyért felelős, elmulaszt, úgy a Megrendelő jogosult
a Vállalkozóval szemben Késedelmi Kötbért érvényesíteni, figyelemmel a Ptk.
6:186. §-ára. Amennyiben a Késedelmi Kötbér eléri a maximumát, a
Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni, illetve a Szerződést azonnali
hatállyal felmondani.
11.1.2. A Késedelmi Kötbér a kötbérterhes határidő eredménytelen lejárta utáni első
naptól jár, és akkor válik esedékessé, amikor a késedelem megszűnik, vagy a
fizetendő kötbér eléri a maximumát. A Késedelmi Kötbér jelen Szerződés
szerinti megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a jelen Szerződés keretében
vállalt bármelyik kötelezettségének teljesítése alól. A Késedelmi Kötbér
megfizetése nem mentesíti továbbá a Vállalkozót a késedelméből eredő, a
megfizetett Késedelmi Kötbért meghaladó mértékű igazolt kár - így különösen
a teljesítési határidő meghosszabbodásából adódó többletkamatok, esetleges
többletköltségek - megtérítésére vonatkozó kötelezettsége alól. A Megrendelő
a szerződésszegéssel neki okozott kár megtérítését akkor is követelheti, ha
kötbérigényét nem érvényesítette.
11.1.3. A Szerződés meghiúsulása esetén Meghiúsulási Kötbér érvényesítésének van
helye a Vállalkozóval szemben, figyelemmel a Ptk. 6:186. §-ára.
Meghiúsulásnak minősül különösen a Vállalkozó felelősségi körében
bekövetkezett lehetetlenülés, továbbá a Vállalkozó szerződésszegésére
alapított azonnali hatályú felmondás vagy elállás. Késedelmi Kötbér és
Meghiúsulási Kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető.
11.1.4. A Meghiúsulási Kötbér a szerződés meghiúsulásával egyidejűleg válik
esedékessé. A Meghiúsulási Kötbér érvényesítése esetén a Vállalkozóval
szemben érvényesített Késedelmi Kötbér a Vállalkozó által fizetendő
Meghiúsulási Kötbér összegét csökkenti, feltéve, hogy a Vállalkozó
Késedelmi Kötbérfizetési kötelezettségének szerződésszerűen eleget tett. A
kötbérterhes vállalkozói szerződésszegés esetén a Megrendelő a kötbéren felül
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a jelen Szerződésben és a Ptk.-ban a szerződésszegésre megállapított további
jogkövetkezmények érvényesítésére is jogosult, és a kötbért meghaladó
mértékű kárát követelheti. A meghiúsulás miatti kárnak a Meghiúsulási
Kötbért meghaladó összegét a Vállalkozó a Ptk. általános kártérítési szabályai
szerint tartozik megtéríteni.
11.1.5. A Vállalkozót Szerződésszegési Kötbér terheli, ha olyan okból, amiért felelős,
bármely, egyéb kötbérrel nem biztosított szerződéses kötelezettségét megszegi
(ide értve különösen az építésszervezési tervben foglaltak be nem tartását, nem
teljesítését) és – amennyiben az orvosolható – azt a Megrendelő által biztosított
póthatáridőn belül nem teszi szerződésszerűvé, illetve nem orvosolja.
Amennyiben a szerződésszegés jellege olyan, hogy póthatáridő biztosításával
sem orvosolható, a fentieket póthatáridő biztosítása nélkül megfelelően
alkalmazni kell.
11.1.6. A Szerződésszegési Kötbér:
a) a fentiek szerinti szerződésszegésenként (alkalmanként), illetve
b) a jelen Szerződésben meghatározott valamely időpont elmulasztása
esetén, az adott szerződéses kötelezettség teljesítéséig naponta fizetendő.
11.1.7. Az egyértelműség kedvéért nem terheli a Vállalkozót a Szerződésszegési
Kötbérfizetési kötelezettség, ha az adott szerződésszegést a Megrendelő első
írásbeli felhívására a Megrendelő által meghatározott határidőn belül
orvosolja.
11.2. Kártérítés, felelősség
11.2.1. A Vállalkozó köteles helytállni valamennyi kárért, amit saját maga vagy
alvállalkozói okoztak a Megrendelőnek vagy harmadik személynek a jelen
Szerződés teljesítésével összefüggésben.
11.2.2. A Vállalkozó köteles a tudomására jutott káreseményről haladéktalanul
jegyzőkönyvet felvenni, és a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni,
különös tekintettel a személyi sérüléssel járó vagy jelentős vagyoni hátrányt
okozó eseményekre. A jegyzőkönyvben és az értesítésben különösen meg
kell jelölni a káresemény körülményeit, a kár természetét és ismert mértékét.
11.2.3. Amennyiben a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett
káresemény miatt a Megrendelő ellen bármely személy pert indít, úgy a
Vállalkozó köteles a Megrendelő kérelme esetén a Megrendelő mellett a
perbe belépni, helyette helytállni – amennyiben ez a jelen Szerződés szerinti
szerződéses kötelezettség Vállalkozó részéről történt megszegéséből, vagy
egyébként a Vállalkozónak felróható okból következik be – és mentesíteni a
Megrendelőt az összes, perből fakadó hátrányos következmény alól.
11.2.4. A Vállalkozó helytállni tartozik a Megrendelő irányába, ha bármely, a jelen
Szerződésben előírt valamely kötelezettsége megsértése miatt bármely
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hatóság, bíróság, azok nevében eljáró szervezet akár a Megrendelőre, akár a
Vállalkozóra, akár harmadik személyre bármilyen bírságot vagy
kötelezettséget szab ki, vagy ír elő. A Vállalkozó ilyen esetben
haladéktalanul köteles az előírt kötelezettség teljesítésére a Megrendelő vagy
az érdekelt hatóság, bíróság, eljáró szervezet részére.
11.2.5. A Vállalkozó azon károk tekintetében sem mentesül a jelen Szerződésben
meghatározott kártérítési felelőssége alól,
a) amely károk a Vállalkozó, a Megrendelő vagy bármely más érdekelt fél
által kötött biztosítás terhére nem térülnek meg, illetőleg
b) amely károk a jelen Szerződés végrehajtásához szükséges építési
munkákkal még gondos kivitelezés esetén is együtt járhatnak.
12.

SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK
12.1. A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával a Szerződés teljesítése során keletkező
valamennyi szerzői jogi védelem alá eső műre vonatkozóan az adott
(rész)teljesítéshez kapcsolódó Vállalkozói Díj-rész ellenében területi, időbeli,
módbeli (ideértve az átdolgozás jogát is) és mértékbeli korlátozás nélküli,
kizárólagos, harmadik személy részére akár ingyenesen, akár ellenérték fejében
átengedhető, illetve továbbengedélyezhető felhasználási jogot (a továbbiakban:
„Felhasználási Engedély”) ad a Megrendelő részére. A jelen Szerződéssel
kapcsolatban a Megrendelő rendelkezésére bocsátott, jogi oltalomban
részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében a Megrendelő kizárólagosan
és szabadon rendelkezik, az adott munkarész ellenértékének Vállalkozó felé
történő megfizetését követően.
12.2. A Felek a teljes egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy (i) a Felhasználási
Engedély nincs korlátozva időtartamra, felhasználási módra, felhasználási
területre és/vagy a felhasználás meghatározott mértékére, (ii) a Felhasználási
Engedély alapján a Megrendelő jogosult a Felhasználási Engedélyt harmadik
személyre átruházni, illetve a felhasználásra harmadik személynek további
engedélyt adni, valamint (iii) a Felhasználási Engedély alapján Megrendelő
kifejezetten jogosult a mű átdolgozására, (iv) a Megrendelő jogosult a művet
alkalom- és példányszámbeli korlátozás nélkül, bármely eljárással és hordozón
többszörözni, ideértve a számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő
másolást, illetve a képi felvétel készítését is.
12.3. A Vállalkozó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő a szellemi
alkotást nem csak saját belső tevékenységéhez, illetve nem csak saját
tevékenysége körében használhatja fel, hanem nyilvánosságra hozhatja, harmadik
személlyel közölheti, harmadik személynek át-, illetőleg továbbadhatja.
12.4. A Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy az Szjt. III. és V. fejezete alapján a
Megrendelő a Szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső
valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos
felhasználási jogot szerez, továbbá a Vállalkozó kifejezett engedélyt ad arra, hogy
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a Megrendelő a mű felhasználására harmadik személynek további engedélyt
adjon.
12.5. A Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás
joga magában foglalja különösen a mű (műrészlet) bármilyen módosítását,
megváltoztatását, át-, illetve továbbtervezését, új tervdokumentációba való
beépítését, beszerkesztését, betervezését.
12.6. A Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább
a dokumentáció bármely munkarészét harmadik személynek vagy adhat
nyilatkozatot a Szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról.
12.7. A Felek kijelentik, hogy a felhasználási jogok ellenértékét – beleértve a
felhasználási jogok díját is – a Vállalkozói Díj tartalmazza. A felhasználási jog
átruházásának díját a Vállalkozói Díj szintén tartalmazza.
12.8. A Vállalkozó az alvállalkozókkal a vállalkozási szerződéseket úgy köteles
megkötni, hogy azok megfelelő módon tartalmazzák a fenti pontokban foglalt
rendelkezéseket, valamint amelyek eredményeképpen a jelen Szerződés alapján
készített valamennyi szellemi alkotás az Szjt. szerinti munkaviszonyban vagy
más hasonló jellegű jogviszonyban létrehozott műnek minősüljön, vagy
amennyiben ez a törvény alapján nem lehetséges, egyéb módon biztosítsa a
Megrendelőnek a jelen Szerződés alapján a jelen fejezet szerinti szellemi
alkotásokkal kapcsolatban megszerzett jogait.
12.9. A Vállalkozó szavatol és helyt áll azért, hogy:
a) az általa vagy az alvállalkozók által a Szerződés alapján elkészített és
átadott valamennyi szellemi alkotás kapcsán sem az alvállalkozóknak,
sem harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely az adott
szellemi alkotással kapcsolatos megrendelői szerződésszerű jogszerzést,
a szellemi alkotások Megrendelő által történő, a Szerződés szerinti
felhasználását akadályozza, korlátozza vagy kizárja;
b) a Vállalkozó jogosult a jelen Szerződés feltételei szerinti feltétlen és
visszavonhatatlan Felhasználási Engedélyt adni a Megrendelőnek a jelen
fejezet szerinti szellemi alkotásokra vonatkozóan a jelen Szerződés
rendelkezései alapján;
c) a jelen fejezet szerint adott Felhasználási Engedély és a szerződéses
kötelezettségek Vállalkozó általi teljesítése nem sért semmilyen
szabadalmat, szerzői jogot, üzleti titkot vagy harmadik személy más
szellemi alkotáshoz fűződő jogát;
d) a Vállalkozó minden közreműködővel olyan Szerződést kötött, illetve
köt, amely lehetővé teszi a Megrendelő részére a Szerződés szerinti
felhasználási jogok megadását és gyakorlását;
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e) a Szerződés megkötése előtt a Vállalkozó nem adott semmilyen
felhasználási engedélyt semmilyen harmadik személynek a jelen fejezet
szerinti szellemi alkotásokra vonatkozóan.
12.10. A Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelőnél felmerült valamennyi igazolt
kárt, veszteséget vagy költséget (beleértve az ésszerű ügyvédi költséget is), amely
a Megrendelőnél amiatt merült fel, mert a Vállalkozó megszegte az előző
pontokban foglalt szavatossági nyilatkozatát és kötelezettségvállalását, vagy a
jelen fejezetben a Megrendelőnek biztosított jogokból következő kötelezettségét.
A Megrendelőnek jogában áll a szavatossági kötelezettsége megsértése miatt
harmadik személyek és/vagy alvállalkozók által támasztott, és az arra jogosult
bíróság által megállapított ilyen – vagy amennyiben az arra jogosult hatóság vagy
bíróság ilyen igényekre tekintettel hozott előzetes intézkedése érinti a jelen
Szerződés teljesítését, akkor az előzetes intézkedés alapjául szolgáló – igényeket
kielégíteni, és az ezzel összefüggő költségeit beszámítani a Vállalkozói Díjba.
12.11. A Vállalkozó az elkészült, jelen fejezet szerinti szellemi alkotásokra való
hivatkozást kizárólag referenciaként, továbbá bármely szakmai folyóiratban,
illetve kiállításokon hozhatja a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül
nyilvánosságra. A fentieken kívüli esetekben és módon a Vállalkozó nem
jogosult a Szerződés tárgyát képező szolgáltatások nyújtása során keletkező
szellemi alkotásokat a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül
nyilvánosságra hozni, harmadik személlyel közölni, valamint azok használatára
harmadik személynek engedélyt adni.
12.12. A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa
átadott szellemi alkotások, dokumentációk, programok továbbfejlesztésével
előállított marketing anyagot a Megrendelő a Vállalkozó hozzájárulása nélkül,
térítésmentesen bármely módon felhasználja.
12.13. A Megrendelő a Közbeszerzési Dokumentum részeként kiadott műszaki leírás,
valamint a Tervek vonatkozásában a kivitelezéshez szükséges mértékű és
terjedelmű, egyszeri alkalomra szóló, nem átruházható felhasználási engedélyt ad
a Vállalkozó részére.
13.

VIS MAIOR
13.1. A jelen Szerződés alkalmazásában a „Vis Maior” olyan eseményt jelent:
a) amelynek bekövetkezése a Felek akaratától független és a Felek ellenőrzési körén
kívül esik, és
b) a Vis Maiorra hivatkozó Fél a Szerződés megkötésének időpontjában nem láthatta
előre, és
c) amelyre vonatkozóan a Vis Maiorra hivatkozó Féltől nem elvárható, hogy azt
elkerülje, ellenőrzése alá vonja vagy az az által okozott kárt elhárítsa, és
d) amely a Vis Maiorra hivatkozó Fél szerződésszerű teljesítését átmenetileg
lehetetlenné teszi vagy aránytalanul súlyos mértékben akadályozza.
13.2. Nem tekinthetők Vis Maiornak különösen az alábbi körülmények:

57

a) ha a Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése a Vállalkozó oldalán felmerülő
szakszerűtlenségből eredően vagy az alvállalkozók eljárásából vagy mulasztásából
kifolyólag (Vis Maior esetét kivéve) vagy abból eredően következik be, hogy a
Vállalkozó elmulasztott megfelelő létszámú munkaerőt alkalmazni vagy a
teljesítéshez szükséges eszköz-, anyagbeszerzések iránt megfelelő időben
intézkedni,
b) a Munkaterület adottságai,
c) az átlagostól eltérő időjárási viszonyok,
d) sztrájk (az országos, regionális és ágazati sztrájkot kivéve),
e) hatósági intézkedésre visszavezethető körülmények,
f) a Vállalkozó gazdasági nehézségei vagy fizetésképtelensége,
g) a Megrendelő késedelmes teljesítése.
13.3. Sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó nem esik késedelembe, illetve nem követ
el szerződésszegést olyan mértékben, amely mértékben a nem vagy nem
szerződésszerű teljesítése Vis Maior következménye.
13.4. A Vis Maior helyzetre vonatkozóan a jelen Szerződés Akadályközlésre
vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
13.5. A Felek kötelesek a Vis Maior hatásainak mérséklése érdekében a tőlük elvárható
módon eljárni és együttműködni. Az érintett Fél köteles a másik Felet értesíteni,
amennyiben a Vis Maior helyzet megszűnt vagy az a teljesítését többé nem
akadályozza.
13.6. Amennyiben Vis Maior esemény következik be és annak hatása több, mint
tizenkét (12) hónapon keresztül fennáll, vagy amennyiben több Vis Maior
esemény következik be, és azok összhatása több mint tizenkét (12) hónapig
fennáll, bármelyik Fél harminc (30) napos határidővel írásban felmondhatja a
jelen Szerződést a másik Félhez intézett nyilatkozattal. E határidő leteltével,
amennyiben a határidő elteltekor a Vis Maior helyzet még fennáll, a Szerződés
megszűnik. Amennyiben a Szerződés Vis Maior miatt szűnt meg, a Felek
kötelesek egymással elszámolni, Felek között a felmondás időpontját megelőzően
el nem számolt vállalkozói teljesítések közül kizárólag azok kerülhetnek a
Vállalkozó részére kifizetésre, amelyek szerződésszerű teljesítését a Megrendelő
az általa kiállított Teljesítésigazolásban igazolta, melyet a Beruházási Ügynökség
is ellenjegyzett.
13.7. A Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés megkötését megelőző
Közbeszerzési Eljárásban a Vállalkozó az új koronavírus-járvány okozta
veszélyhelyzetre illetve helyzetre tekintettel hatályos jogszabályok és meghozott,
valamint az ajánlattételkor hatályos hatósági intézkedések – amelyek
befolyásolhatják a közbeszerzési szerződés teljesítését – ismeretében tette meg
ajánlatát, a Vállalkozó a járványügyi helyzetből adódó lehetséges
következmények kockázatát is felmérte ajánlata megtételekor, így ezen
körülményekre Vis Maior-ként nem hivatkozhat.
13.8. Felek a 13.7. pontban foglaltakra tekintettel megállapodnak, hogy az ajánlattételt
követően (i) kihirdetésre kerülő jogszabállyal kapcsolatban, amely a Szerződés
hatályba lépésekor és azt követően is hatályos (ii) meghozott hatósági
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intézkedéssel kapcsolatban, amely a Szerződés hatályba lépésekor és azt
követően is érvényes, valamint (iii) az ajánlat megtételekor előre nem látható
járványügyi fejleménnyel kapcsolatban, amelyeknek – (i)-(iii) – a
következményei a Szerződés 13.1. pontja szerint Vis Maior eseménynek
tekintendők, a Szerződés 13.1.-13.6. pontjainak a szabályai alkalmazandóak.

14.

IRÁNYADÓ JOG ÉS VITARENDEZÉS
14.1. A Szerződésre a magyar jog irányadó.
14.2. A Felek a Szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen
felmerülő jogvitáikat megkísérlik közvetlen, tárgyalásos úton rendezni. A Felek
a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bírósághoz fordulhatnak,
amennyiben a közöttük fennálló vitát a vitás kérdésre vonatkozó értesítés
kézbesítését követő 30 (harminc) napon belül nem tudják rendezni.
14.3. A Felek kijelentik, hogy a Szerződés megkötésével és teljesítésével
összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitáik rendezése érdekében mediátori
közreműködést nem vesznek igénybe és jogvitájuk nem terjesztik eseti vagy
állandó választottbíróság elé.

15.

VEGYES RENDELKEZÉSEK
15.1. A Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a költségvetési pénzeszközök
felhasználásával kapcsolatban az Állami Számvevőszék az állami
számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. §-a, a kormányzati ellenőrzési
szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
„Áht.”) 63-67. §-ai alapján ellenőrzési jogosultsággal rendelkezik.
15.2. A Vállalkozó köteles tűrni, hogy az ellenőrzésre jogosult szervek a Beruházás
megvalósításával kapcsolatos ellenőrzési és vizsgálati tevékenységüket
zavartalanul folytathassák. A Vállalkozó köteles továbbá az előzetesen bejelentett
helyszíni ellenőrzések alkalmával jelen lenni, a Szerződésben vállalt
kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó iratokat, bizonylatokat, könyveket,
nyilvántartásokat az ellenőrzés során az ellenőrzést végző szervezetek
bármelyikének kérésére rendelkezésre bocsátani, az ellenőrzéshez szükséges
információk, adatok, tények, körülmények, egyéb feltételek megismerését
biztosítani, illetve a szükséges felvilágosítást megadni, valamint az ellenőrző
szervekkel az ellenőrzés során együttműködni.
15.3. A Szerződés alapján vagy azzal összefüggésben tett valamennyi értesítés vagy
egyéb közlés írásbeli formát igényel és a Felek Szerződésben meghatározott
címére küldendő. Az értesítés kizárólag az alábbi esetekben tekintendő
kézbesítettnek és ezáltal közöltnek:
a) ha személyes kézbesítés vagy futárszolgálat esetén a címzettnek,
képviselőjének,
vagy
meghatalmazottjának
átvételi
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igazolással/elismervénnyel átadták, az átvétel megtagadása esetén az
átadás/kézbesítés átvételének megtagadása napján;
b) e-mail útján történő kézbesítés esetén a címzett részéről történő automatikus
vagy kifejezett visszaigazolás küldésével, ennek hiányában a küldéstől
számított 12 (tizenkét) óra elteltével;
c) telefaxon történő továbbítás esetén a sikeres kézbesítésigazolás a
Szerződésben meghatározott telefax szám vonatkozásában rendelkezésre áll
(amennyiben a sikeres kézbesítésigazolás munkanapokon 16.00 órát
követően, vagy munkanaptól eltérő napon kerül kiállításra, úgy a kézbesítés
a következő munkanapon tekintendő megtörténtnek), vagy
d) ajánlott tértivevényes levél esetén az esetleges tértivevényen feltüntetett
időpontban, de legkésőbb a feladást követő 6. (hatodik) munkanapon.
15.4. Felek a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján rögzítik, hogy a külföldi adóilletőségű
Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy
az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet
a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele
nélkül.
15.5. A Szerződés kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglaltaknak megfelelően
módosítható.
15.6. Amennyiben a Közbeszerzési Eljárásban a nyertes ajánlattevők közös
ajánlattevők voltak (a továbbiakban: „Konzorcium”), úgy a Konzorcium tagjai
együttesen minősülnek Vállalkozónak, és a Konzorcium tagjai egyetemleges
felelősséggel tartoznak a jelen Szerződés teljesítéséért. A Vállalkozók minden
egyes teljesítés-igazolási kérelem benyújtásával egyidejűleg kötelesek
nyilatkozni, hogy melyik Vállalkozó mekkora összegű ellenszolgáltatásra
jogosult. A Konzorciumot alkotó Vállalkozók kötelesek maguk közül kijelölni
egy konzorciumi tagot, amely a jelen Szerződés teljesítése során a Konzorciumot
alkotó Vállalkozókat teljeskörűen képviseli. Az így kijelölt konzorciumi
képviselő részére megtett minden jognyilatkozatot valamennyi konzorciumi tag
Vállalkozó részére megtettnek kell tekinteni, és az így kijelölt konzorciumi
képviselő által megtett valamennyi jognyilatkozatot valamennyi konzorciumi tag
Vállalkozó által megtettnek kell tekinteni. A fentiek alapján a Konzorciumot
alkotó Vállalkozók képviselőjüket az I. 3.1. pont szerint jelölik ki.
15.7. Vállalkozó a jelen Szerződés aláírását megelőzően nyilatkozik, hogy a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontjában
meghatározottak szerinti átlátható szervezetnek minősül, amelyre nézve csatolja
külön nyilatkozatát. Vállalkozó ezen tény változása esetén haladéktalanul köteles
értesíteni Megrendelőt.
15.8. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése szerint
a “kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés,
illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet
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nem minősül átlátható szervezetnek. A kötelezettséget vállaló ezen feltétel
ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az 55. § szerint
jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
átláthatóságával összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni azzal,
hogy ahol az 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. Jogszabály további
feltételeket is megállapíthat a visszterhes szerződések megkötésének vagy azok
alapján történő kifizetések feltételeként.”
15.9. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése
szerint a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Megrendelő
jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal – illetve ha szükséges, olyan
időpontra, hogy a feladat ellátásról gondoskodni tudjon – felmondani, vagy – ha
a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől elállni.
15.10. Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten nyilatkozik, hogy
megismerte és elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete
(általános adatvédelmi rendelet) alapján készült adatkezelési tájékoztatót, amely
elérhető a Megrendelő honlapján (…) Adatvédelem menüpont alatt.
16.

A
SZERZŐDÉS
MELLÉKLETEK:

ELVÁLASZTHATATLAN

RÉSZÉT

KÉPEZŐ

1. számú melléklet: Közbeszerzési Dokumentum
2. számú melléklet: Biztosítási kötvények
3. számú melléklet: Pénzügyi és Műszaki Ütemterv (utólag kerülnek csatolásra)
4. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
A Felek a jelen Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, 4 példányban jóváhagyólag aláírták.

Kelt: …, 2021. [*].

Kelt: [*] 2021. [*].

______________________________

______________________________

………………………

………………………
[*]
Vállalkozó

Megrendelő
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Pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt: …., 2021. [*].

Megrendelő
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27. napirendi pont
27. NAPIRENDI PONT
A Képviselő-testület
2021. november 25-i ülésére
Tárgy:

Bejelentések
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