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

MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel
meghívja Önt a Képviselő-testület

2022. június 30-án 14 órakor
kezdődő ülésére a Városháza Vitéz Váry József termébe.
(Gyomaendrőd, Selyem út 124.)




Napirend:
1. A kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről szóló 23/2021. (IX.
30.) önkormányzati rendelet módosítása
2. A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX. 3.)
önkormányzati rendelet módosítása
3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati
rendelet módosítása
4. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet módosítása
5. Szennyvíz szippantási díjtételek módosítása
6. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
7. Polgármester illetményének utólagos elfogadása
8. Egyes önkormányzati feladatok ellátását szabályozó közszolgáltatási szerződés
módosítása
9. Gyomaendrőd település ebrendészeti telepének működése
10. Önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők díjmódosítási kérelme

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

Testületi
ülések

Előterjesztések
menüpontban.
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Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés
előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

11. 2022. évi útfelújítási terv átütemezése
12. Oktatási és nevelési intézmények felújítása
13. Helyijárat működtetése
14. Termőföld haszonbérlet pályázat elbírálása
15. Lakossági víziközmű csatlakozási pályázat bírálata
16. Beszámoló a XXIII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és túrófesztivál
megvalósításáról
17. Közalapítvány
Gyomaendrőd
Város
Közgyűjteményeiért
Felügyelő
Bizottságának 2021. évi beszámolója
18. Beszámoló a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének 2021. évi
tevékenységéről
19. Beszámoló a 2021 évi közfoglalkoztatási pályázat végrehajtásáról
20. Ingatlanfelajánlás
21. Közterület elnevezése
22. Baptista Tevékeny Szeretett Misszió kérelme
23. „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
megszűntetése
24. A Képviselő-testület 2022. évi II. féléves ülésprogramja
25. Bejelentések
Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!
Gyomaendrőd, 2022. június 24.

Tisztelettel:

Toldi Balázs s.k.
polgármester

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2022. június 30.
napján tartandó rendes üléséhez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról
a 2022. 06. 30-i ülésre

132/2022. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Álmosdomb u 26. alatti ingatlan értékesítése nyílt eljárásban
Határidő: 2022. 05. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. május 6.
A Gyomaendrőd, Álmosdomb utca 26. szám alatt lévő 8694 hrsz.-ú, kivett, lakóház,
udvar, gazdasági épület megnevezésű, 400 m2 területű, valamint szántó
megnevezésű, 4. minőségi osztályú, 4,77 Ak értékű, 2110 m2 területű, összesen
2510 m2 területű ingatlan értékesítésére meghirdetett nyílt árverés eredményes volt.
Az ingatlan kikiáltási áron elkelt. Az adásvételi szerződés 2002. május 6-án aláírásra
került a vevő hiánytalanul megfizette a vételárat.
133/2022. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Árverési kiírás a Fő út 112/1. sz alatti ingatlan értékesítésére
Határidő: 2022. 05. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. április 29.
A gyomaendrődi 2990 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére meghirdetett egyfordulós, nyílt
árverést sikeres volt. Az ingatlan kikiáltási áron elkelt. A tulajdonjog átvezetése a
földhivatali ingatlan-nyilvántartásban 2022.05.10-én megtörtént.
135/2022. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A 7681/5 hrsz.-ú termőföld hasznosítása
Határidő: 2022. 05. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. április 18.
A gyomaendrődi 7681/5 hrsz. szám alatti szántó megnevezésű, 3 ha 6507 m2
területű 63,52 AK értékű ingatlan profilkötött, tartós bérbeadására nem érkezett be
pályázat.
152/2022. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2021. év beszámolója
Határidő: 2022. 04. 28., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. április 28.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2021. évről szóló beszámolóját. A
döntésről a határozat megküldésre került.
153/2022. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Felmentvény megadása Gera Krisztián ügyvezető részére
Határidő: 2022. 04. 28., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. április 28.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete, mint a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testülete
Gera Krisztián ügyvezető részére a 2021 évi beszámolási időszakra megadta a
felmentvényt. A döntésről a határozat megküldésre került.
154/2022. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve
Határidő: 2022. 04. 28., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. április 28.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét. A döntésről a
határozat megküldésre került.
155/2022. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Liget Fürdő szolgáltatási árváltozásai 2022. július 1-tő
Határidő: 2022. 04. 28., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. április 28.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. szolgáltatási árváltozásait 2022. július 1.
napjától kezdődően. A döntésről a határozat megküldésre került.
156/2022. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2022. első negyedévi gazdálkodási
beszámolója
Határidő: 2022. 04. 28., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. április 28.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2022. első negyedévi gazdálkodási
beszámolóját. A döntésről a határozat megküldésre került.
157/2022. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2021. évről szóló beszámolója

Határidő: 2022. 04. 28., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. április 28.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolta a
Taggyűlésnek, hogy hagyja jóvá a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2021. évről szóló
beszámolóját. A döntésről a határozat megküldésre került.
158/2022. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Felmentvény megadása Varjú Róbert ügyvezető részére
Határidő: 2022. 04. 28., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. április 28.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete, mint a
Gyomaendrődi Földkezelő Kft. társaság többségi tulajdonosa javasolta a
Taggyűlésnek, hogy Varjú Róbert ügyvezető részére a 2021 évi beszámolási
időszakra kerüljön megadásra a felmentvény. A döntésről a határozat megküldésre
került.
159/2022. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2021-2022. évi termelési üzleti terve
Határidő: 2022. 04. 28., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. április 28.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolta a
Taggyűlésnek, hogy hagyja jóvá a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2021-2022. évi
termelési üzleti tervét. A döntésről a határozat megküldésre került.
160/2022. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2022. első negyedévi gazdálkodási beszámolója
Határidő: 2022. 04. 28., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. április 28.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette a
Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2022. első negyedévi gazdálkodási beszámolóját. A
döntésről a határozat megküldésre került.
161/2022. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrődi Földkezelő Kft Felügyelő Bizottsági tagjainak egyszeri megbízási díj
megállapítása
Határidő: 2022. 04. 28., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. április 28.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete javasolta a
Gyomaendrődi Földkezelő Kft. Taggyűlésének, hogy a társaság Felügyelő bizottsági
tagjainak részére, tagonként egy egyszeri bruttó 143.164.-Ft, valamint az ügyvezető
részére is egy egyszeri bruttó 200.000,-Ft megbízási díjat állapítson meg. A
döntésről a határozat megküldésre került.

162/2022. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlése döntésének tudomásul vétele a 2021.
évről szóló beszámolóról
Határidő: 2022. 04. 28., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. április 28.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette a
Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlése döntését a 2021. évről szóló
beszámolóról. A döntésről a határozat megküldésre került.
163/2022. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Regionális Hulladékkezelő Kft. 2022. évi üzleti terve
Határidő: 2022. 04. 28., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. április 28.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette a
Regionális Hulladékkezelő Kft. 2022. évi üzleti tervét. A döntésről a határozat
megküldésre került.
164/2022. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Felmentvény megadása Hamza Zoltán ügyvezető részére
Határidő: 2022. 04. 28., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. április 28.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete, tudomásul vette a
Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének döntését, mely szerint a Taggyűlés
Hamza Zoltán ügyvezető részére a felmentvényt megadta a 2021 évi beszámolási
időszakra. A döntésről a határozat megküldésre került.
165/2022. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2021. évről szóló beszámolója
Határidő: 2022. 04. 28., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. április 28.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2021. évről szóló beszámolóját. A döntésről a határozat
megküldésre került.
166/2022. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Felmentvény megadása Dinya József ügyvezető részére
Határidő: 2022. 04. 28., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. április 28.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete, mint a Gyomaszolg
Ipari Park Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testülete Dinya József ügyvezető
részére a 2021. évi beszámolási időszakra a felmentvényt megadta.

167/2022. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2022. évi üzleti terve
Határidő: 2022. 04. 28., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. április 28.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2022. évi üzleti tervét. A döntésről a határozat
megküldésre került.
168/2022. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2022. első negyedévről szóló beszámolója
Határidő: 2022. 04. 28., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. április 28.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete jóváhagyta a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2022. első negyedévről szóló beszámolóját. A döntésről
a határozat megküldésre került.
169/2022. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2021. évről szóló beszámolója
Határidő: 2022. 04. 28., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. április 28.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2021. évről szóló beszámolóját. A döntésről a
határozat megküldésre került.
170/2022. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Felmentvény megadása Dinya József ügyvezető részére
Határidő: 2022. 04. 28., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. április 28.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete, mint a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. társaság alapítói jogait gyakorló testülete a Dinya
József ügyvezető részére a 2021 évi beszámolási időszakra a felmentvényt megadta.
A döntésről a határozat megküldésre került.
171/2022. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve
Határidő: 2022. 04. 28., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. április 28.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét. A döntésről a határozat
megküldésre került.

172/2022. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2022. első negyedévről szóló beszámolója
Határidő: 2022. 04. 28., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. április 28.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2022. első negyedévről szóló beszámolóját. A
döntésről a határozat megküldésre került.
173/2022. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft FB 2021. évi beszámolója
Határidő: 2022. 04. 28., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. április 28.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. (5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.)
Felügyelőbizottságának 2021. évi feladatteljesítésről szóló beszámolóját. A
döntésről a határozat megküldésre került.
174/2022. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaszolg Ipari Park Kft. FB 2021. évi beszámolója
Határidő: 2022. 04. 28., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. április 28.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.)
Felügyelőbizottságának 2021. évi feladatteljesítésről szóló beszámolóját. A
döntésről a határozat megküldésre került.
175/2022. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft FB 2021. évi beszámolója
Határidő: 2022. 04. 28., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. április 28.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.)
Felügyelőbizottságának 2021. évi feladatteljesítésről szóló beszámolóját. A
döntésről a határozat megküldésre került.
176/2022. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrődi Földkezelő Kft. FB 2021. évi beszámolója
Határidő: 2022. 04. 28., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. április 28.
Gyomaendrőd
Gyomaendrődi

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a
Földkezelő Kft. (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)

Felügyelőbizottságának 2021. évi feladatteljesítésről szóló beszámolóját. A
döntésről a határozat megküldésre került.
182/2022. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Fióktelep használati engedély kérelem_Cintura Kft
Határidő: 2022. 04. 28., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. április 28.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult ahhoz,
hogy a CINTURA Korlátolt Felelősségű Társaság fióktelepeként az 5502
Gyomaendrőd, Szabadság utca 6. szám alatt található ingatlant bejegyeztesse
cégbírósági nyilvántartásba. A hozzájáruló nyilatkozat kiadásra került.
183/2022. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Magyar Közút Nonprofit Zrt. felajánlása
Határidő: 2022. 04. 28., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. április 28.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. által a Magyar Állam tulajdonát képező ingatlanok
közül a 7502/1 hrsz.-ú, út megnevezésű, 1928 m2 területű ingatlant kívánja
térítésmentesen átvenni.
A döntés megküldésre került a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére.
184/2022. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Z-BOX csomagautomata elhelyezése közterületen
Határidő: 2022. 05. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. május 2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd,
Hősök tere 8. szám előtt lévő (5875/3 hrsz.), valamint az OTP Áchim András utca
(690 hrsz.) közötti közterületein Z-BOX csomagautomaták elhelyezésre a bérleti
szerződés 2022. május 2-án aláírásra került a Packeta Hungary Kft.-vel (1044
Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11.). Az automaták telepítése még nem történt.
185/2022. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Mobil garázs létesítéséhez való hozzájárulás_VIDRA önkéntese Járási Mentőcsoport
Egyesület
Határidő: 2022. 04. 28., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. április 28.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata hozzájárult ahhoz, hogy a VIDRA Önkéntes
Járási Mentőcsoport Egyesület (5500 Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/1.) a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság mentőszervezetek részére kiírt 2022.
évi pályázatán az Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/1. szám (1100/1 hrsz.) alatti ingatlanra
egy mobil garázs felállítására pályázatot nyújtson be, illetve sikeres pályázat esetén

azt telepítse
186/2022. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tájékoztatás a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság
részére kiadott tulajdonosi hozzájárulásról
Határidő: 2022. 04. 28., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. április 28.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul vette a Hunyai,
Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság részére 2022. április 20án kiadott tulajdonosi hozzájárulásról szóló tájékoztatást.
211/2022. (V. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Termőföld hasznosítására pályázati felhívás hirdetése
Határidő: 2022. 06. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. június 14.
A gyomaendrődi 02299/13 helyrajzi számú termőföld határozott idejű
haszonbérletére hirdetett nyílt pályázati eljárás során érkezett be pályázat, melynek
elbírálása jelen ülésen fog megtörténni.
212/2022. (V. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Garázs ingatlan értékesítése nyílt eljárásban
Határidő: 2022. 05. 26., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. május 26.
a Gyomaendrőd, 2901/B/2 hrsz.-ú, 27 m2 területű garázs megnevezésű
forgalomképtelen ingatlan átminősítése megtörtént.
213/2022. (V. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Árverési kiírás a Vásártéri ltp. 1/1. sz. alatti lévő garázs ingatlan értékesítésére
Határidő: 2022. 06. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. június 17.
Az árverésre nem volt jelentkező.
K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

Pap-Szabó Katalin
jegyző

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2022. június 30-i ülésére
Tárgy:

A kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről szóló 23/2021. (IX.
30.) önkormányzati rendelet módosítása
Dr. Csordás Ádám, Dinya József
Toldi Balázs polgármester

Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Dinya József, a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője, mint a Gyomaendrőd
Város Önkormányzata köztemetőinek üzemeltetésével megbízott társaság vezetője 2022. június 13. napján kelt
elektronikus levelében díjtétel-módosítási kérelmet nyújtott be Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére.
Kérelmében előadta, hogy megemelkedett villamosenergia árak következtében indokolt lenne 2022. július 1. napjától
a kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről szóló 23/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2.
mellékletében szereplő „Hűtőszekrény használata (naponta)” díjának emelése, az eddig alkalmazott 2.500 forint/nap
helyett 3.000 forint/nap összegre.
Tekintettel arra, hogy az érintett díjtétel önkormányzati rendeletben került meghatározásra, annak módosítása is a
Képviselő-testület hatásköre, annak átvezetése módosító rendelet elfogadásával valósulna meg.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület bizottsági ülésein többször felmerült az a kérdés, hogy az energiaárakon túl, elégséges-e csak a
hűtőszekrény szolgáltatási díjait emelni, vagy más üzemeltetési és szolgáltatási díjak összegét is szükséges
megvizsgálni, figyelemmel a jogszabályon alapuló kötelező béremelések beépítésére.
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal előkészítette a köztemetők rendjéről szóló 23/2021. (IX.30.)
önkormányzati rendelet 2. mellékletében található, egyes szolgáltatási díjak emelését is - figyelemmel arra, hogy a
meghatározott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges munkát végző személyek bérét a kötelező legkisebb
munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet 18,5
%-kal emelte meg, így a rendelet 2. mellékletében található egyes szolgáltatási díjak is ilyen mértékben kerültek
megemelésre.
A módosítást a rendelet- tervezet tartalmazza, a rendelet módosított melléklet az előterjesztés mellékletét képezi.
Helyi jogalkotás hatásvizsgálata:
1. A módosításnak gazdasági, költségvetési hatása várhatóan pozitív.
2. A módosításnak környezeti és egészségügyi következményei nem ismertek.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet módosítás az adminisztrációs terheket nem növeli.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: nincs
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A módosítás
többletfeladatot, többletkiadást nem eredményez.
Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az indokolásban a jogszabály előkészítőjének
feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása, amelyek a szabályozást
szükségesség teszik. Az indokolásban ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatását is.
Indokolás a rendelet-tervezethez:
Részletes indokolás:
Az 1. §-hoz
A rendelet-tervezet 1. §-a hivatott az érintett díjtétel módosítását elvégezni.
A 2. §-hoz
Rendelkezik a módosító rendelet hatályba lépésének napjáról.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet megalkotására.
Döntéshozói vélemények
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Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság támogatja a rendelet megalkotását.
A bizottság javasolja, hogy a rendelet 2. mellékletében található további
szolgáltatási díjak tekintetében a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal végezze el a szükséges vizsgálatot, és szükség esetén készítse el a
díjak emelésére vonatkozó tervezetet.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság támogatja a rendelet megalkotását.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság támogatja a rendelet megalkotását.

Döntési javaslat
"Rendelet megalkotása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
a kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről szóló 23/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi
XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi
XLIII. törvény 16. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
1. §
A kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről szóló 23/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2.
melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

2. §

1. melléklet
1. A kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről szóló 23/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2.
mellékletében foglalt táblázat B:5 mezője helyébe a következő mező lép:
„
(B)
(5)
3.000
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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1/1

2. melléklet
Köztemető fenntartási, üzemeltetési és szolgáltatási díjtételek

1
2

Temető fenntartási hozzájárulás

3

Temető-üzemeltetési szolgáltatási díjak

A

B

Díjtétel megnevezése

Forint

2.500

4

Ravatalozó bérlet

5

Hűtőszekrény használata (naponta)

3.000

6

Sírásás (egyszemélyes normál)

16.500

7

Sírásás (egyszemélyes mélyített)

23.500

8

Sírásás (gyermek sírhely)

7.000

9

Sírásás (urna sírhely)

7.000

10

Temetési hely felépítményének temetésre való előkészítése (fedlap leemelés)

5.000

11

Exhumálás során normál sír nyitása

20.000

12

Exhumálás során mélyített sír nyitása

23.500

13

Exhumálás

14.000

23.700

14

Sírhely megváltási díjak

15

Egyszemélyes normál sírhely 25 évre

14.500

16

Kétszemélyes normál sírhely 25 évre

29.000

17

Egyszemélyes mélyített 25 évre

19.000

18

Kétszemélyes mélyített sírhely 25 évre

38.000

19

Gyermeksírhely 25 évre

10.000

20

Urnasírhely 25 évre

10.000

21

Urnafülke 15 évre

16.500

22

Egyszemélyes sírbolt 60 évre

72.000

23

Kétszemélyes sírbolt 60 évre

104.000

24

Háromszemélyes sírbolt 60 évre

144.000

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

2022. 06. 24. 8:16

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2022. június 30-i ülésére
Tárgy:

A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX. 3.)
önkormányzati rendelet módosítása
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Toldi Balázs polgármester

Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2022. júniusi ülésén
tárgyalta gyermekétkeztetési térítési díjak módosítását, meghatározta a 2022. július 01. napjától fizetendő
intézményi térítési díjak összegét:
Teljes árú térítési
díjak
Bölcsőde
Óvoda
Óvoda Csárdaszállási
telephely
Általános iskola
Középiskola

Reggeli

Tízórai

Ebéd

Uzsonna

Vacsora

Napi

115
-

20
120

185
255

120
95

-

440
470

-

180

400

170

-

750

120
275

835
845

125
195

115
335
140
375
A térítési díjak az ÁFA-t tartalmazzák.

A gyermekétkeztetési térítési díjak meghatározására vonatkozó intézményi javaslat az előterjesztés mellékletében
található.
A gyermekétkeztetés tekintetében, mivel az intézmény a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési
Önkormányzati Társulás fenntartásában működik, a térítési díjakat a fenntartónak kell meghatároznia, és az általa
meghatározott önkormányzatnak rendeletben kell azt szabályoznia. A Társulási Tanács 2020. júniusi ülésén
meghatározta a térítési díjakat, melyek beépítésre kerülnek Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a
gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX. 3.) önkormányzati rendeletébe.
Fentiek szerint készült el a módosító rendelet-tervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni.
Előzetes hatásvizsgálat:
A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A Térségi Szociális Gondozási Központ 2021. őszén lefolytatta a 2022. évre vonatkozó „Különféle élelmiszerek
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárást. A 2021. december 29. napján aláírt szerződések alapján 2022. év elején
nem volt szükség térítési díj emelésre.
A világban bekövetkezett kedvezőtlen gazdasági változások következményeként az intézmény összes beszállító
partnere szerződés módosítási igényt (áremelést) terjesztett elő április-május hónapban. Azonban a
veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX törvény 147 §-a alapján a Térségi
Szociális Gondozási Központ fenntartója 2022. 06. 30. napjáig nem emelhet térítési díjat. Jelen előterjesztéssel a
törvényi szabályozásnak megfelelően terjesztjük elő a 2022. július 01. napjával meghatározandó térítési díjakat.
Az intézmény elkészítette az intézményi gyermekétkeztetés keretében biztosított ételek normavizsgálatát, mely
alapján megállapításra került, hogy minden korosztály tekintetében normaemelésre van szükség ahhoz, hogy az
előírásoknak megfelelő összeállítású ételek kerülhessenek továbbra is az étlapra.
A normaösszegek emelkedéséből adódó térítési díj emelés beépítése történik meg a rendelet módosításával.
Környezeti és egészségi következményei:
Nem releváns
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A gyermekétkeztetést biztosító önkormányzatoknak rendeletben kell rögzíteni a gyermekétkeztetés térítési díjának
változását, módosítását.
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A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az Önkormányzatnál
rendelkezésre állnak.
Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az indokolásban a jogszabály előkészítőjének
feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása, amelyek a szabályozást
szükségesség teszik. Az indokolásban ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatását is.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének
/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX. 3.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Általános indokolása
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a gyermekétkeztetés
vonatkozásában rögzíti, hogy a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában, és a közigazgatási területén
az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben biztosítja gyermekek/tanulók
számára az étkezést. A gyermekétkeztetést biztosító önkormányzatoknak rendeletben kell meghatározni a
gyermekétkeztetés térítési díjára vonatkozó helyi szabályokat.
Részletes indokolás
1. §
A Társulási Tanács által meghatározott gyermekétkeztetési térítési díjak a rendelet normaszövegébe jelen
módosítással beépítésre kerültek.
Rendelkezik a rendelet hatálybalépésének időpontjáról.

2. §

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a
Képviselő-testület számára.

Döntési javaslat
"A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX. 3.) önkormányzati rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a
gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 29. § (1) és a 151. § (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva Csárdaszállás Község Önkormányzata és Hunya Község Önkormányzata hozzájárulásával a
következőket rendeli el:
1. §
A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
az 1. melléklet szerint módosul.
Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

2. §

1. melléklet
1. A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1.
mellékletében foglalt táblázat a következő 5a. sorral egészül ki:
„
(A
B
C
D
E
F
G)
5a Középiskola
195
375
275
845
”
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2. A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1.
mellékletében foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő mező lép:
„
(B)
(2)
115
3. A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1.
mellékletében foglalt táblázat D:2 mezője helyébe a következő mező lép:
„
(D)
(2)
185
4. A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1.
mellékletében foglalt táblázat E:2 mezője helyébe a következő mező lép:
„
(E)
(2)
120
5. A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1.
mellékletében foglalt táblázat G:2 mezője helyébe a következő mező lép:
„
(G)
(2)
440
6. A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1.
mellékletében foglalt táblázat C:3 mezője helyébe a következő mező lép:
„
(C)
(3)
120
7. A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1.
mellékletében foglalt táblázat D:3 mezője helyébe a következő mező lép:
„
(D)
(3)
255
8. A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1.
mellékletében foglalt táblázat E:3 mezője helyébe a következő mező lép:
„
(E)
(3)
95
9. A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1.
mellékletében foglalt táblázat G:3 mezője helyébe a következő mező lép:
„
(G)
(3)
470
10. A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1.
mellékletében foglalt táblázat C:4 mezője helyébe a következő mező lép:
„
(C)
(4)
180
11. A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1.
mellékletében foglalt táblázat D:4 mezője helyébe a következő mező lép:
„
(D)
(4)
400
12. A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1.
mellékletében foglalt táblázat E:4 mezője helyébe a következő mező lép:
„
(E)
(4)
170
6

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

13. A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1.
mellékletében foglalt táblázat G:4 mezője helyébe a következő mező lép:
„
(G)
(4)
750
14. A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1.
mellékletében foglalt táblázat B:5 mezője helyébe a következő mező lép:
„
(B)
(5)
125
15. A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1.
mellékletében foglalt táblázat C:5 mezője helyébe a következő mező lép:
„
(C)
(5)
115
16. A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1.
mellékletében foglalt táblázat D:5 mezője helyébe a következő mező lép:
„
(D)
(5)
335
17. A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1.
mellékletében foglalt táblázat E:5 mezője helyébe a következő mező lép:
„
(E)
(5)
140
18. A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1.
mellékletében foglalt táblázat F:5 mezője helyébe a következő mező lép:
„
(F)
(5)
120
19. A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 26/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 1.
mellékletében foglalt táblázat G:5 mezője helyébe a következő mező lép:
„
(G)
(5)
835

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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”

”

”

”

”

”

”

3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2022. június 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.)
önkormányzati rendelet módosítása
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető, Takács Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény kötelezővé teszi a szociális ellátások
intézményi térítési díjának meghatározását és alkalmazását valamennyi ellátási forma tekintetében:
115. § (1) Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként
megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi
térítési díj év közben egy alkalommal, támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. Az
intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében szolgáltatásonként, szakápolási központ esetében a
szakápolási ellátásra külön kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket
a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.
A Térségi Szociális Gondozási Központ 2021. őszén lefolytatta a 2022. évre vonatkozó „Különféle élelmiszerek
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárást. A 2021. december 29. napján aláírt szerződések alapján 2022. év elején
nem volt szükség térítési díj emelésre.
A világban bekövetkezett kedvezőtlen gazdasági változások következményeként az intézmény összes beszállító
partnere szerződés módosítási igényt (áremelést) terjesztett elő április-május hónapban. Azonban a
veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX törvény 147 §-a alapján a Térségi
Szociális Gondozási Központ 2022.06.30. napjáig nem emelhet térítési díjat. Jelen előterjesztéssel a törvényi
szabályozásnak megfelelően terjesztjük elő a 2022. július 01. napjával meghatározandó térítési díjakat.
Összegezve az intézmény javaslatát, elmondható, hogy az élelmiszer alapanyag árak ugrásszerű megnövekedése
miatt az élelmezéssel kapcsolatos szolgáltatások esetében mintegy 15 %-os szolgáltatási díj emelést kell
eszközölni, annak érdekében, hogy ne a szolgáltatás minősége csökkenjen. Emiatt a szociális étkeztetés-,
fogyatékosok nappali ellátása (étkezéssel) szakfeladaton szükséges térítési díjat emelni.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2022. júniusi ülésén
meghatározta a 2022. július 01. napjától fizetendő intézményi térítési díjak összegét.
Térítési díjak szolgáltatásonként
Ellátási forma
SZOCIÁLIS
ALAPSZOLGÁLTATÁS
FELADATAI
Szociális étkeztetés Gyomaendrőd,
Hunya, Csárdaszállás
Szociális étkeztetés kiszállítási díja
Gyomaendrőd, Hunya,
Csárdaszállás
Szociális étkeztetés kiszállítással
Gyomaendrőd, Hunya,
Csárdaszállás
Házi segítségnyújtás - személyi
gondozás
Házi segítségnyújtás - szociális
segítés

1993. évi III. tv
szerint számított
intézményi térítési
díjak 2022. 07.01.
napjától

Önkormányzati
kompenzáció

2022. 07.01.
napjától
meghatározott
intézményi térítési
díjak

Szolgáltatási
egység

508+137(ÁFA)

--

508+137(ÁFA)

Ft/adag

100

--

100

Ft/nap

745

--

745

Ft/adag

260

--

260

Ft/óra

1 120

--

1 120

Ft/óra
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Időskorúak nappali ellátása étkezés
nélkül
Fogyatékkal élő személyek nappali
intézményi ellátása étkezés nélkül
Fogyatékkal élő személyek nappali
intézményi ellátása étkezéssel
SZOCIÁLIS BENTLAKÁSOS ÉS
ÁTMENETI ELHELYEZÉS
Átlagos szintű és demens
gondozást, ápolást igénylő
ellátás
Őszikék Idősek Otthona
Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.
Rózsakert Idősek Otthona
Gyomaendrőd, Blaha u. 2-6.
Szent Imre Idősek Otthona
Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1.
Őszi Napsugár Idősek Otthona
Gyomaendrőd Mirhóháti u. 8.
TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
- Személyi segítés Szociálisan
rászorultak részére
- Szállítás Szociálisan rászorultak
részére
- Személyi segítés Szociálisan nem
rászorultak részére
- Szállító szolgáltatás – 2/2009. (I.
30.) Gye. Kt. rend. 12/A § alapján

458

408

50

Ft/nap

405

355

50

Ft/nap

915

355

560

Ft/nap

3 060

Ft/fő/nap

3 060

270

--

270

Ft/óra

100

--

100

Ft//km

1 400

--

1 400

Ft/óra

150

--

150

Ft/km

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 2011. január 1.
napjával hatályba lépett módosítása szerint társulási fenntartó esetében a térítési díjakat a tagönkormányzatok közül
meghatározott önkormányzat helyi rendeletében kell meghatározni. A társulás 2011. februári ülésén Gyomaendrőd
Város Önkormányzatát jelölte meg, ezért a törvényben meghatározott eljárási rendnek, valamint a jogalkotási
szabályozásnak megfelelően Csárdaszállás és Hunya Községek Önkormányzatainak hozzájárulását követően a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet normaszövegén átvezetésre kerülnek a társulás által meghatározott
térítési díjak.
Csárdaszállás és Hunya Községek képviselő-testületei a hozzájárulásukat 2022. júniusi testületi ülésükön megadták.
Előzetes hatásvizsgálat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításához
A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A Térségi Szociális Gondozási Központ 2021. őszén lefolytatta a 2022. évre vonatkozó „Különféle élelmiszerek
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárást. A 2021. december 29. napján aláírt szerződések alapján 2022. év elején
nem volt szükség térítési díj emelésre.
A világban bekövetkezett kedvezőtlen gazdasági változások következményeként az intézmény összes beszállító
partnere szerződés módosítási igényt (áremelést) terjesztett elő április-május hónapban. Azonban a
veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX törvény 147 §-a alapján a Térségi
Szociális Gondozási Központ 2022.06.30. napjáig nem emelhet térítési díjat. Jelen rendelet módosítással a törvényi
szabályozásnak megfelelően terjesztjük elő a 2022. július 01. napjával meghatározandó térítési díjakat.
Környezeti és egészségi következményei:
Nem releváns
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A törvény által szabályozottak alapján megállapításra került a 2022 július 01. napjával bevezetésre kerülő intézményi
térítési díj.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az Önkormányzatnál
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rendelkezésre állnak.
Indokolás személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításához
Általános indokolás
A helyi rendelet megalkotásának célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénnyel
összhangban a szociális ellátás rendszerének, valamint feltételeinek megteremtése és biztosítása, a szociális
jogosultságok, illetve a szociális segítségre szorulókért érzett felelősség érvényre juttatása.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A Társulási Tanács által meghatározott intézményi térítési díjak a rendelet normaszövegébe jelen módosítással
beépítésre kerültek.
A 2. §-hoz
A rendelet hatályba lépésének időpontját határozza meg.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet megalkotására.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára, hogy a rendelettervezet szerint határozza meg a Térségi Szociális Gondozási Központ
2022. július 1. napjával alkalmazandó intézményi térítési díjait.

Döntési javaslat
"A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló 2/2009. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében,
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
szóló 2/2009. (I.30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

2. §

1. melléklet
1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló 2/2009. (I.30.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat B:1 mezője helyébe a
következő mező lép:
„
(B)
(1)
1993. évi III. tv szerint számított intézményi térítési díjak 2022. 07. 01. napjától
”
2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló 2/2009. (I.30.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezője helyébe a
következő mező lép:
„
(D)
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(1)

2022. 07. 01. napjától meghatározott intézményi térítési díjak

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló 2/2009. (I.30.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat B:3 mezője helyébe a
következő mező lép:
„
(B)
(3)
508,-+137,-(ÁFA)
4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló 2/2009. (I.30.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat D:3 mezője helyébe a
következő mező lép:
„
(D)
(3)
508,-+137,-(ÁFA)
5. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló 2/2009. (I.30.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat B:5 mezője helyébe a
következő mező lép:
„
(B)
(5)
745
6. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló 2/2009. (I.30.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat D:5 mezője helyébe a
következő mező lép:
„
(D)
(5)
745
7. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló 2/2009. (I.30.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat B:10 mezője helyébe a
következő mező lép:
„
(B)
(10)
915,8. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló 2/2009. (I.30.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat D:10 mezője helyébe a
következő mező lép:
„
(D)
(10)
560,-

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

11

”

”

”

”

”

”

”

4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2022. június 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet módosítása
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk az Ukrajnában fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező ideiglenes védelemre
jogosult vagy menedékes személyek elhelyezéséről, szállásáról és ellátásáról gondoskodik.
A feladat ellátására önkormányzatunk a Belügyminisztériumtól támogatásra jogosult.
A támogatás kormányzati funkciószáma: 107070, mely funkciókódot a szervezeti és működési szabályzat nem
tartalmazza.
Fentiek szerint szükséges kiegészíteni az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát.
A rendeletmódosítást követően kérni kell az új kormányzati funkció átvezetését a törzskönyvi nyilvántartás
rendszerén.
A módosítást a rendelet- tervezet tartalmazza.
Helyi jogalkotás hatásvizsgálata:
1. A módosításnak gazdasági, költségvetési hatása: a jogszabályoknak való megfelelést vonja maga után.
2. A módosításnak környezeti és egészségügyi következményei nem ismertek.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet módosítás az adminisztrációs terheket nem növeli.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az
önkormányzat a rendelet-tervezet elfogadásával eleget tesz jogszabály által előírt kötelezettségének, a kormányzati
funkciókód módosítással a kormányzati funkciókód módosítással az önkormányzati rendelet jogszabályoknak való
megfelelését biztosítja az önkormányzat.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A módosítás
többletfeladatot, többletkiadást nem eredményez.
Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az indokolásban a jogszabály előkészítőjének
feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása, amelyek a szabályozást
szükségesség teszik. Az indokolásban ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatását is.
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló …/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelet-tervezet
Általános indokolása
A jogharmonizáció elmaradása miatt sérülne a jogbiztonság, a gazdálkodási fegyelembe vetett közbizalom.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet módosításával átvezetésre kerül a hatályos jogszabályoknak megfelelő kormányzati funkció, így
biztosítva az önkormányzati rendelet jogszabályoknak való megfelelését.
A 2. §-hoz
Rendelkezik a módosító rendelet hatályba lépésének napjáról.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet megalkotására.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a
Képviselő-testület számára.
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Döntési javaslat
"A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati
rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Szervezet irányítás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati
rendelet módosításáról
tervezet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdésében foglalt
kötelezettsége teljesítése céljából, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V.10.) önkormányzati
rendelet 6. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

2. §
1. melléklet

6. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzata szakágazat besorolása, valamint alaptevékenységének kormányzati
funkció szerinti besorolása
1. ALAPTEVÉKENYSÉGI SZAKÁGAZAT: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:
A

B

1

011130

2

013320

3

013350

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

013370
016040
016080
031030
032020
041231
041232
041233
041236
041237
045120
045160
045161
047410
051040
052080

20

054020

21
22
23

061020
062010
062020

24

063080

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége
Köztemető-fenntartás és -működtetés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Közterület rendjének fenntartása
Tűz -és katasztrófavédelmi tevékenységek
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Országos közfoglalkoztatási program
Közfoglalkoztatási mintaprogram
Út, autópálya építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Védett természeti területek és természeti értékek
bemutatása, megőrzése és fenntartása
Lakóépület építése
Településfejlesztés igazgatása
Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,
üzemeltetése
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25
26
27
28
29
30

064010
066010
066020
072111
072112
076062

31

081030

32

081043

33

081045

34
35
36

081061
082061
082063

37

082091

38

082092

39
40
41
42
43
44

086020
086090
091140
101222
102023
102024

45

104030

46

104031

47

106010

48

107070

49

107080

Közvilágítás
Zöldterület-kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Település-egészségügyi feladatok
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és
fejlesztése
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és
támogatása
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
Múzeumi gyűjteményi tevékenység
Múzeumi kiállítási tevékenység
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális
értékek gondozása
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
Egyéb szabadidős szolgáltatás
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde,
munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet
vagy alternatív napközbeni ellátás útján
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő
ellátása
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes
ellátása és támogatása
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és
programok

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2022. június 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Szennyvíz szippantási díjtételek módosítása
Pardi László osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
8/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelet alapján településünkön a szippantási tevékenységet a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft végzi.
A rendelet legutóbbi 2019-es módosítása óta a közszolgáltató változatlan áron szolgáltat, de az almúlt fél év során
bekövetkezett rezsi változásokat már nem tudja kompenzálni, ezért a rendeletben foglalt szolgáltatási díjak
változtatását és átdolgozását kezdeményezi.
A jelenlegi díjak:
Lakossági szennyvízszippantási és szállítási (5 km-en belül) díj:
1-3 m3 közötti szennyvíz szippantása,
1
ártalmatlanító helyre történő szállítással
4-8 m3 közötti szennyvíz szippantása,
2
ártalmatlanító helyre történő szállítással
Lakossági szennyvízszippantási és szállítási (5-10 km-en belül) díj:
1-3 m3 közötti szennyvíz szippantása,
3
ártalmatlanító helyre történő szállítással
4-8 m3 közötti szennyvíz szippantása,
4
ártalmatlanító helyre történő szállítással
Vállalkozási és közületi szennyvízszippantási és szállítási (5 km-en
belül) díj:
1-3 m3 közötti szennyvíz szippantása,
5
ártalmatlanító helyre történő szállítással
4-8 m3 közötti szennyvíz szippantása,
6
ártalmatlanító helyre történő szállítással
Vállalkozási és közületi szennyvízszippantási és szállítási (5-10 km-en
belül) díj:
1-3 m3 közötti szennyvíz szippantása,
7
ártalmatlanító helyre történő szállítással
4-8 m3 közötti szennyvíz szippantása,
8
ártalmatlanító helyre történő szállítással
Vállalkozási és lakossági szennyvízszippantási és szállítási (10-15 kmen belül) díj:
1-3 m3 közötti szennyvízszippantása,
9
ártalmatlanító helyre történő szállítással:
4-8 m3 közötti szennyvízszippantása,
10
ártalmatlanító helyre történő szállítással:
Árnyékszékek, WC gödrök szennyvízszippantási
11
és szállítási díja:
A 2022. július 1-től alkalmazandó díjak:
1. Lakosság szállítási díja:
1.1. Gyomaendrőd közigazgatási területén 2 564,- Ft + Áfa /m3
1.2. Árnyékszék ürítési díj 8 290,- Ft + Áfa / db
2. Üzleti partnerek szállítási díja:
2.1. 0 - 5 km távolság között 4 120,- Ft + Áfa / m3
2.2. 5 - 10 km távolság között 5 250,- Ft + Áfa / m3
2.3. 10 - 15 km távolság között 6 500,- Ft + Áfa / m3
2.4. 15 - 30 km távolság között 8 450,- Ft + Áfa / m3
2.5. Árnyékszék ürítési díj 10 000,- Ft + Áfa / db”
Helyi jogalkotás hatásvizsgálata:
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Díjtétel
2.443,Ft/m3
2.352,Ft/m3
2.557,Ft/m3
2.464,Ft/m3
2.443,Ft/m3
2.352,Ft/m3
2.557,Ft/m3
2.464,Ft/m3
2.590,Ft/m3
2.498,Ft/m3
8.295,Ft/m3

1. A módosításnak gazdasági, költségvetési hatása várhatóan pozitív.
2. A módosításnak környezeti és egészségügyi következményei nem ismertek.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet módosítás az adminisztrációs terheket nem növeli.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: nincs
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A módosítás
többletfeladatot, többletkiadást nem eredményez.
A rendelet-tervezet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatások díjtételeit
hivatott módosítani, tekintettel a változó gazdasági környezetre.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslat
elfogadását.

Döntési javaslat
"Rendelet módosítás"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Közművesítés, infrastruktúra
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
8/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény 44/C.
§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
8/2014. (IV.4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„2. melléklet
A szolgáltatás díjtételei
1. Lakosság szállítási díja:
1.1. Gyomaendrőd közigazgatási területén 2 564,- Ft + Áfa /m3
1.2. Árnyékszék ürítési díj 8 290,- Ft + Áfa / db
2. Üzleti partnerek szállítási díja:
2.1. 0 - 5 km távolság között 4 120,- Ft + Áfa / m3
2.2. 5 - 10 km távolság között 5 250,- Ft + Áfa / m3
2.3. 10 - 15 km távolság között 6 500,- Ft + Áfa / m3
2.4. 15 - 30 km távolság között 8 450,- Ft + Áfa / m3
2.5. Árnyékszék ürítési díj 10 000,- Ft + Áfa / db”
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2022. június 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának
módosítása
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal együttműködési megállapodást kötött a Központi Statisztikai Hivatallal
a 2022. Népszámlálás területi előkészítésére, adatfelvétel végrehajtására.
A feladat megvalósítása során indokolt a 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatásokkormányzati
funkciókód használata, emiatt szükséges az alapító okirat módosítása.
Mindhárom, a közös hivatalt alapító önkormányzat áprilisi ülésén tárgyalta az alapító okirat módosítását. Az
önkormányzatok döntését követően Gyomaendrőd Város Polgármestere kezdeményezte az alapító okirat
módosításának törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetését. A Magyar Államkincstár nem vezette át az alapító
okirat módosítást a törzskönyvi nyilvántartáson az alábbi hiányosságok miatt, melyek jelen előterjesztésben
kijavításra kerültek:
kijavításra, illetve feltüntetésre került a módosító okiratban hivatkozott, előző alapító okirat dátuma és száma
kijavításra került az alapító okirat formanyomtatványa, a formailag előírt betűtípus, betűméret és
sortávolságnak megfelelően.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

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

1. döntési javaslat
"Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirat módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8/A. §-a felhatalmazása alapján a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
Okirat száma: VI…………/2022.

Módosító okirat

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal a Csárdaszállás Községi Önkormányzat, Hunya Község
Önkormányzata valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzata által 2018. május 31. napján kiadott VI.1454-8/2018.
számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Csárdaszállás Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete …/2022. (VI. 28) Kt. számú, Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
…../2022. (VI. 29) Kt. számú, Gyomaendrőd Város Önkormányzata ……/2022. (VI. 30.) Gye. Kt. számú határozatára
figyelemmel –a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
1
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2
3
4
5
6
7
8
9

013210
013330
013350
016010
016020
016030
031030
082091

tevékenysége
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
Állampolgársági ügyek
Közterület rendjének fenntartása
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Kelt: Gyomaendrőd, „időbélyegzők szerint”
Nagy Zsolt Sándorné
polgármester

Toldi Balázs
polgármester

Hegedüs Roland
polgármester

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8/A. §-a felhatalmazása alapján Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint
fogadja el:
Okirat száma:VI………./2022

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1.A költségvetési szerv
1.1.1.megnevezése: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése
telephely címe
1 Csárdaszállási Kirendeltség
5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17.
2 Hunyai Kirendeltség
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. január 1.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
megnevezése
székhelye
1 Csárdaszállás Községi Önkormányzat
5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17.
2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
3 Hunya Község Önkormányzata
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
18

1
2
3

megnevezése
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala
Csárdaszállás Községi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala
Örménykút és Hunya Községek Körjegyzősége

székhelye
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17.
5556 Örménykút, Dózsa utca 26.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
3.1.2. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
megnevezése
székhelye
Csárdaszállás Községi
5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17.
1
Önkormányzat
Gyomaendrőd Város
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
2
Önkormányzata
3 Hunya Község Önkormányzata
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata:
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §. (1)
bekezdése b) pontjában, illetve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 84.§ (1)
alapján önkormányzati költségvetési szerv, amely az önkormányzatok működésével, valamint államigazgatási ügyek
döntésre való elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására létrejött közös hivatal.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
1 841105
Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Ellátja az alapító önkormányzatok működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való elkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, továbbá azokat a hatósági feladatokat, amelyeket jogszabályok
Csárdaszállás, Hunya Községek, valamint Gyomaendrőd Város hatáskörébe utalnak. Továbbá ellátja a
nemzetiségiek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott feladatokat.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
1
tevékenysége
2 013210
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
3 013330
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
4 013350
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz
5
kapcsolódó tevékenységek
6 016020
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
7 016030
Állampolgársági ügyek
8 031030
Közterület rendjének fenntartása
9 082091
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, mely alaptevékenysége szerint jogszabály alapján, közigazgatási
jogalkalmazói feladatot lát el Hunya, Csárdaszállás Községek, valamint Gyomaendrőd Város közigazgatási
területén.
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 83. §-a szerint a jegyző kinevezésének
rendje: a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt alapító önkormányzatok polgármesterei - pályázat alapján –
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a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt neveznek ki. A polgármesterek a
jegyző kinevezéséről, felmentéséről szóló döntés meghozatalakor lakosság arányosan rendelkeznek szavazati
jogosultsággal. A jegyző a közszolgálati köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján kerül kinevezésre.
A jegyző kinevezése határozatlan időre szól.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
1 közszolgálati jogviszony
A közszolgálati köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
2 munkaviszony
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2022. június 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Polgármester illetményének utólagos elfogadása
Pap-Szabó Katalin jegyző
Pap-Szabó Katalin jegyző

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény 2022. január 1-jei
hatállyal módosította a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 71. § (1), (2) és (4) bekezdését.
Az Mötv. 71. § (4) bekezdése f) pontja alapján a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának polgármester
megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege bruttó 975.000,- Ft.
Az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján a főállású polgármester havonta az illetményének, tiszteletdíjának a 15 %ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Ennek megfelelően a polgármester költségtérítésének
összege 2022. január 1. napjától 146.250,- Ft.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 225/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy a
főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között – a (2) bekezdés b)
pontja kivételével – választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselőtestület gyakorolja a munkáltatói jogokat.
A Kttv. 225/L. § (1) bekezdése a Kttv. 131. § (1) bekezdését megfelelően alkalmazni rendeli a polgármesterre is,
amely szerint „a kormánytisztviselő szolgálati jogviszonya alapján havonta illetményre jogosult. Az illetményt száz
forintra kerekítve kell megállapítani.”
A hivatkozott törvényi rendelkezések alapján a polgármesteri díjazás és költségtérítés megállapítása nem
mérlegelési jogkörben hozott döntés, hanem a törvény által az ott meghatározott önkormányzati típushoz és
településnagysághoz kötött kógens, kötelezően alkalmazandó, az adott önkormányzati kör polgármesteréhez
kapcsolódó rendelkezés.
A képviselő-testület nem dönthet a díjazás és a költségtérítés mértékéről, de a munkajogi szabályok
érvényesülése miatt határozatban deklarálnia szükséges annak összegét, tehát azt, hogy a polgármestert az
Mötv. mely rendelkezése alapján, milyen összegű díjazás és költségtérítés illeti meg. Lényegében ezzel
„személyesíthető” a törvényi rendelkezés, erre pedig csak a munkáltató, nevezetesen a képviselő-testület
jogosult.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019 október 23-ai alakuló ülésén – a Belügyminisztérium
által kiadott Önkormányzati Hírlevél 2019. évi 10. számában foglaltak alapján kötelező napirendi pontként tárgyalva
– a 357/2019. (X. 23.) Gye. Kt. határozatával összegszerűen határozata meg a polgármester díjazását,
költségtérítését. Tekintve, hogy ezen döntés a díjazás változásának okán a hatályos jogszabályi előírásoknak már
nem felel meg, szükséges annak hatályon kívül helyezése.
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntés meghozatalára.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság támogatja a határozati javaslatok
elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság támogatja a határozati javaslatok
elfogadását.

1. döntési javaslat
"Döntés a Polgármester illetményének utólagos elfogadásáról"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselő-testülete megállapítja, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) f) pontja és a 71. § (6) bekezdésében foglaltak alapján
2022. január 01. napjától havi bruttó 975.000,- forint illetmény illeti meg, havi költségtérítése 2022. január 01.
napjától bruttó 146.250,- forint, mely az illetmény 15%-ának megfelelő összeg.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Döntés a 357/2019. (X. 23.) Gye. Kt. határozat hatályon kívül helyezéséről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármester illetményének és költségtérítésének
megállapítása tárgyában hozott 357/2019. (X. 23.) Gye. Kt. határozatát 2021. december 31. napjával hatályon kívül
helyezi.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2022. június 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Egyes önkormányzati feladatok ellátását szabályozó közszolgáltatási
szerződés módosítása
Dr. Csordás Ádám, Nagy Réka, Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2022. január 2. napjától hatályba lépett a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével
kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Rendelet), mely részletesen meghatározza a kóbor állatok befogásával, elhelyezésével, örökbeadásával és életének
megengedett módon történő kioltásával kapcsolatos kötelező feladatokat a települési önkormányzatok és a jegyzők
tekintetében.
A Rendelet 18. §-a értelmében a Rendelet hatálybalépésekor működő gyepmesteri telepnek - amennyiben e
rendelet hatálya alá tartozó feladatot ellát - 2022. július 1. napjától meg kell megfelelnie az e rendeletben
foglaltaknak.
A Rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat feladatkörébe tartozó ebrendészeti tevékenység
ellátását az önkormányzat,
a) ha rendelkezik ebrendészeti teleppel, akkor saját szervezeti keretei között vagy önkormányzati társulás
keretében, illetve
b) ebrendészeti telepet működtető természetes vagy jogi személlyel kötött szerződés keretében biztosítja.
1.) Önkormányzatunk jelenleg közszolgáltatási szerződés keretén belül, a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.-vel
látja el az ebrendészeti telep üzemeltetését, fenntartását, valamint az ebrendészeti tevékenység működtetését.
A Rendelet alapján a Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Közszolgáltató jelenleg is fennálló közszolgáltatási
szerződés módosítása szükséges. (A közszolgáltatási szerződés jelenleg hatályos, egységes szerkezetű példánya
jelen előterjesztés mellékletét képezi.)
A módosítás következtében a jelen hatályos szerződés 3.5. pontja módosulna a Rendeletben meghatározott
feladatokra, és így a Szerződés 3.5 alpontjai kerülnének hatályon kívül helyezésre, tekintettel arra, hogy az alpontok
nem szabályozzák kimerítően a rendeletben meghatározott részfeladatokat.
2.) Tekintettel arra, hogy a fentiek ellátása kötelező önkormányzati feladat, és a gyomaendrődi járás egyéb
települései nem rendelkeznek a feladat ellátáshoz szükséges feltételekkel, a közszolgáltató és a tulajdonos
önkormányzat döntése alapján csatlakozási lehetőséget biztosít részükre a Gyomaendrőd Település Ebrendészeti
Telepének igénybevételére.
Fenti lehetőséget a tulajdonos önkormányzat akként biztosítja, hogy a csatlakozó települések kötelesek a telep
üzemeltetési költségeihez lakosságarányosan hozzájárulni.
3.) A Rendelet értelmező rendelkezései alapján a szerződésben eddig használt „gyepmester” kifejezés helyébe az
„ebrendész” kifejezést szükséges alkalmazni, melynek következtében a szerződés formai, valamint a szerződés
megnevezésének helyesbítése is szükségessé válik.
A leírtak alapján beterjesztjük a közszolgáltatási szerződés módosításának tervezetét véleményezésre és
jóváhagyásra.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatok elfogadására!
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság támogatja a határozati javaslat
elfogadását.

Döntési javaslat
"Közszolgáltatási szerződés 9. sz. módosítása"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2022. évi (9. sz.) MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., PIR
azonosítója: 725525, adószáma: 15725527-2-04) képviseli: Toldi Balázs polgármester (a továbbiakban:
Önkormányzat), másrészről a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 5500
Gyomaendrőd, Ipartelepi út 2., cégjegyzékszám: 04-09-008715, adószám: 14596421-2-04) képviseli: Dinya József
ügyvezető (a továbbiakban: Közszolgáltató) között a mai napon az alábbi feltételekkel:
Az Önkormányzat és a Közszolgáltató megállapodnak, hogy a közöttük 2017. január 27-én létrejött I.29/2017.
iratszámú Közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint módosítják:
1. A Szerződés az alábbi, „2.1.1.” ponttal egészül ki:
„2.1.1. Az Önkormányzat a Gyomaendrőd Település Ebrendészeti Telepének igénybevételét a gyomaendrődi járás
egyéb települései részére, e szerződésen kívüli egyéb megállapodás alapján biztosíthatja.”
2. A Szerződés 3.2.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3.2.2. A Közszolgáltató a Szerződés 1. mellékletét képező, kihelyezett házipénztári és pénzkezelési szabályzat
szerint beszedi a kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről szóló 23/2021. (IX. 30.) önkormányzati
rendelet 1. mellékletében részletezett, üzemeltetéshez kapcsolódó bevételeket az Önkormányzat nevében és
elszámol az Önkormányzat felé.”
3. A Szerződés 3.5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3.5.A kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának
részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII. 27.) Korm.rendelet részletes szabályi alapján a kóbor állatok befogásával,
elhelyezésével, valamint az ebrendészeti telep üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása.”
4. A szerződés 3.5.1-3.5.4. alpontjai hatályukat veszítik.
5. A Szerződés 1. melléklet e szerződés 1. melléklete szerinti tartalommal módosul.
6. A Szerződés 4. melléklete e szerződés 2. melléklete szerinti tartalommal módosul.
7. A Szerződés 6. melléklete e szerződés 3. melléklete szerinti tartalommal módosul.
8. A szerződő felek kijelentik, hogy a Szerződésnek az 1-7. pontban foglalt módosítással nem érintett részei
változatlan tartalommal hatályban maradnak.
9. A szerződés 3 példányban, egymással szó szerint mindenben megegyező tartalommal készült, amelyet a
szerződő felek képviselői elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírnak.
10. Jelen módosítás 2022. július 1. napján lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2022. június 30.
……………………………………………………….
……………………………………………………………
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
Képviseli: Toldi Balázs
Képviseli: Dinya József
polgármester
ügyvezető
Jogilag ellenjegyzem:
Pénzügyileg ellenjegyzem:
………………………………
Pap-Szabó Katalin
jegyző

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

1. melléklet
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1. melléklet
Kihelyezett Önkormányzati házipénztár pénzkezelési szabályzata [3.2.2.]
Csak bevétel beszedésével megbízott kihelyezett házipénztár működtetése
A kizárólag önkormányzati bevétel beszedését ellátó kihelyezett házipénztár vezetését a megbízott, a megbízó
Gyomaendrőd Város Önkormányzatával (továbbiakban: Önkormányzat) kötött megállapodás alapján, a saját, erre a
célra kialakított, megfelelő biztonsági követelményekkel ellátott irodahelyiségében végzi.
A megbízott az Önkormányzat nevében kiszámlázza és beszedi az Önkormányzattal kötött megállapodás/szerződés
szerinti szolgáltatási díjakat. A beszedett díjakat más helyett történő számlakibocsájtás útján szedi be, melyet az Áfa
törvény 160-162. §-a fogalmaz meg. A szolgáltatás nem egyszeri, hanem folyamatos jellegű, a bevallást és az adó
befizetését az önkormányzat végzi, nem a számlakiállítással megbízott. A más helyett kibocsátott számláknak nem a
megbízott saját számlái között, hanem az Önkormányzat számlasorszám tartományában kell szerepelniük.
Az Önkormányzat a megbízás szerinti szolgáltatással kapcsolatos bevételek és a készpénz feladások rögzítésére
2019. január 1. napjától az önkormányzati ASP szakrendszer KASZPER modulját biztosítja a megbízott részére,
melyben kizárólag az Önkormányzat megállapodás szerinti pénztárához, illetve bankhoz biztosít hozzáférést, a
megbízott által megnevezett pénztáros dolgozó részére. A pénztárosnak az ASP rendszerhez történő hozzáférést az
Önkormányzat erre feljogosított személye adhat, akkor, ha az ASP gazdálkodási rendszerhez való hozzáférés fizikai
és logikai követelményei maradéktalanul biztosítottak.
A pénztári tételek rögzítését az ASP szakrendszer dokumentációja alapján kell elvégezni. A pénztári befizetéssel
egyidejűleg a pénzmozgással kapcsolatos kimenő számlát a 1310-es menüpontban kell rögzíteni, az adott
részletező kód és tétel megnevezés figyelembevételével. A számla elkészítésével egyidejűleg az utalvány rendelet
automatikusan elkészül.
Minden házipénztári befizetésről a számla elkészítését követően a 623-as menüpontban bevételi pénztárbizonylat
készül 3 példányban, melyet az ASP rendszer az utalványrendelet kiválasztását követően automatikusan előállít. A
bevételi pénztárbizonylatokon a bizonylatszám sorszámozását az ASP rendszer folyamatosan biztosítja. A
készpénzfizetési számlát az ügyfél nevére kell kiállítani, még abban az esetben is, ha a szolgáltatás megrendelése
megbízott közbenső szolgáltató útján történik. Ebben az esetben a szolgáltató által bemutatott ügyfél által aláírt
írásos megbízás csatolása szükséges. A bizonylatot - a bevételezett összeg azonosságának igazolása céljából - a
befizetővel alá kell íratni.
A pénz átvételét a bizonylaton a pénztárosnak aláírásával igazolni kell.
A bevételi pénztárbizonylat három példányban kerül nyomtatásra, melyből
a)
az első két példány a könyvelés bizonylata, ezt a pénztári alapokmányokkal és a vonatkozó pénztárjelentéssel
együtt dossziéban lefűzve a könyvelés részére kell átadni,
b)
a harmadik példányt a befizető részére kell átadni.
A házipénztárból kifizetés nem teljesíthető, kiadásként csak a befolyt bevételek készpénzfeladása történhet. Minden
házipénztári készpénzfeladásról kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani a 623-as menüpontban. A kiadási
bizonylatokon a bizonylatszám sorszámozását az ASP rendszer folyamatosan biztosítja. A kiadási
pénztárbizonylathoz minden esetben csatolni kell a banki alapbizonylatot.
A pénztárosnak minden pénztári napon a pénztári órák befejezésével a 627-es menüpontban pénztárzárást kell
végeznie, az időszak ellenőrzése után történik a zárás.
A házipénztárban a pénztárzárlat után intézményenként és pénztáranként 100.000 Ft záró pénzkészlet tartható. A
pénztárkeretet meghaladó összeget még a pénztárzárlat előtt - készpénzfeladás címen - be kell fizetni az
Önkormányzat Takarékbank Zrt-nél vezetett 53200125-11062402 számlájára. A pénztár bevételeit és készpénz
feladásait valamint az azok alátámasztásául szolgáló alapbizonylatokat tartalmazó dossziét, továbbá a számlák 3.
példányát legkésőbb az adott hónapot követő hó 3. munkanapjáig a pénztáros köteles leadni, és azzal elszámolni a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya felé.
A pénzkezeléssel megbízott dolgozó a kihelyezett pénztárat önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezeli. Feladatai
közé tartozik a pénztárban tartott készpénz kezelése, megőrzése, valamint a pénztárral kapcsolatos nyilvántartások
vezetése. A pénz megőrzésére az Önkormányzat pénzkazettát biztosít.
2. melléklet
4. melléklet
A Közszolgáltató közszolgáltatási feladatainak részletes műszaki tartalma
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S.sz.
1.
2.
3.
4.

5.

Megnevezés
Mutatószám
Közparkok és egyéb közterületek
fenntartásával, zöldterület kezelésével
kapcsolatos közfeladatok
Fák metszése, gondozása, kivágása, 250 db/év
ültetése, fasebészeti kezelések
Cserjemetszés, cserjeápolás, ültetés
580 db/év
Sövénynyírás
6 alkalom – 2 964 m
Kner tér
115 m
Szabadság tér
11 m
Kolman ltp.
134 m
Kossuth Lajos út
441 m
Áchim utca
50 m
Bajcsy Zsilinszky út
550 m
Pásztor János utca
50 m
Hősök útja
113 m
Fő út
1 500 m
Gyepfelületek gondozása és fenntartása, 9 alkalom/év 82 314 m2
új gyepfelület kialakítása
Kner tér
Szabadság tér
1 600 m2
Református templom és Kis Bálint 2 662 m2
Általános Iskola melletti terület
2
Sportcsarnok melletti terület a sétánnyal 2 390 m

Mennyiség

250 db
580 db
17 784 m

740 826 m2

Hősök útja (Fő út-Rákóczi út)
Wodianer Albert tér
3 000 m2
Kossuth Lajos út
Vasútállomás előtti park
2
Pásztor János út (Fő út-Kossuth út közötti 804 m 2
1 092 m
szakasza)
Pásztor János tér
7 700 m2
Fő út (aluljáró-Hősök útja közötti 1 956 m2
szakasza)
8 200 m2
Bajcsy-Fő út csomópont
Bajcsy Zs. út (Fő úttól a csempe
782 m2
centrumig)
4 800 m2
Erzsébet liget
Buszforduló (sportpálya)
9 900 m2
Vásártéri ltp.
Damjanich tér
853 m2

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

28 000 m2
925 m2
7 200 m2
450 m2

Virágágyak,
planténerek
valamint 2 alkalom/év - 800 m2
virágtartók beültetése és gondozása
Egyéb növényápolási munkák, oszlopra 130 db
helyezet cserepes virágok
Növényvédelem
3 alkalom/év - 2 000 m2
Zöldfelület takarítás

Lomb összegyűjtése, elszállítása

9 alkalom/év - 82 314 m2

1 600 m2
130 db
6 000 m2

740 826 m2

3 alkalom/év - 67 876 m2
203 628 m2
Szökőkutak üzemeltetése
7 hó/év - 1440 üzemóra/hó
10 080 üzemóra
Kner tér
720 üzemóra
Szabadság tér
720 üzemóra
Köztéri szobrok állapotának figyelemmel 9 alkalom/év - 9 db
81 db
kísérése, tisztítása
Kavicsos, zúzalékos és térkő burkolatok 9 alkalom/év - 3870 m2
34 830 m2
takarítása, gyommentesítése, felújítása
park területen
Síkosság-mentesítés, hó eltakarítás
sétányok, buszmegállók, ingatlanhoz időjárástól függően
nem csatlakozó gyalog utak
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15.

16.
17.
18.

19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.

27.

Zászlózás
3 alkalom/év - 220 db
1 100 db
Március 15.
Augusztus 20.
Október 23.
Közterületi hulladékgyűjtő edények ürítése 124 db/52 hét
6448 db
Önkormányzati köztemetők fenntartási
és üzemeltetési feladatai
Építmények, közművek, utak, árkok, Endrőd
103 400 m2
2
egyéb
tárgyi
és
infrastrukturális 15 alkalom/év - 43 500 m
létesítmények,
közcélú
zöldterületek Gyoma
karbantartása, gondozása
15 alkalom/év - 59 900 m2
Temetkezési üzemeltetői szolgáltatáshoz 1
fő
temetkezés
szolgáltatási 960 óra/év
kapcsolódó ügyintézői feladatok
ügyintéző 2óra/nap
- sírhelyek nyilvántartása
- karbantartási, zöldterület gondozási 1 fő gazdasági ügyintéző
1 óra/nap
feladatok irányítása
üzemelést
végző
dolgozókkal
1 fő műszaki irányító
kapcsolatos adminisztrációs feladatok
1 óra/nap
Ravatalozó takarítása
Endrőd: 112 m2
243 m2
Gyoma: 131 m2
Ravatalozó
nyitása,
zárása, 1 fő 4 óra
ügyfélszolgálati
feladatok
ellátása (80 óra * 12 hónap)
temetési szertartásokkor a temetkezési
szolgáltatókkal,
búcsúztató
szertartásvezetőkkel és családtagokkal
Elhunytak hűtése
Hűtő 1: 8700 óra/év
Hűtő 2: 8700 óra/év
Sírnyitás és sírásás
db/év
Varga Lajos Sportcsarnok és műfüves
pálya sportlétesítmény üzemeltetési
feladatai
Takarítás
a) napi takarítás
155 m2 * 1 alkalom nap
b) nagytakarítás
1473 m2 * 1 alkalom/hét
c) rendezvények utáni eseti takarítás
1473 m2 * 8 alkalom/év

A létesítmény:
1 fő gondnok/nap
a) nyitása, zárása,
(160 óra * 12 hónap)
b) vendégeinek beléptetése,
c) a tárgyi eszközeinek felügyelete,
d)
a
szándékos vagy gondatlan
károkozásának megakadályozása,
e) rongálása, továbbá rendezvénye során
történt rendbontás esetén a szükséges
elhárítási, rendvédelmi és jogi lépések
megtétele,
f)
Nyitvatartási
időben
folyamatos
gondnoki jelenlét biztosítása
g) a létesítmény tisztálkodási és higiénia
felszereléssel való ellátása
h) a létesítményt rendszeresen vagy
alkalmanként igénybevevők szolgáltatási
igényeinek rögzítése, koordinálása és
sportszakmai kiszolgálása
i) sporteseményeken az eredményjelző
berendezés
beüzemelése,
üzembe
tartása
Eseti és éves karbantartási munkálatok, 1 fő karbantartó 1 óra/nap
azaz olyan rendeltetésszerű használatot (20 óra * 12 hónap)
biztosító
állagmegóvási
feladatok elvégzése,
amelyek
nem
minősülnek
felújításnak
vagy
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960 óra/év

17 400 óra/év

1 473 m2

1 920 óra/év

240 óra/év

28.

29.
30.

31.
32.

33.
34.

35.

36.
37.

38.
39.

beruházásnak
Sportcsarnok
és
műfüves
pálya 1 fő gazdasági ügyintéző
üzemeltetésével kapcsolatos ügyintézői 4 óra/hét
feladatok
1 fő műszaki irányító
a)
üzemelést
végző
dolgozókkal 4 óra/hét
kapcsolatos adminisztrációs feladatok
(2 fő * 4 óra * 4 hét *12 hónap)
b) dolgozók irányítása
c) tisztító és higéniai anyagok beszerzése
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal takarítási feladatai
Takarítás
2 039 m2 * nap
a) napi takarítás
2 039 m2 * 4 alkalom/év
b) nagytakarítás
495 m2 * 60 alkalom/év
c) rendezvények utáni eseti takarítás
Létesítmény nyitása zárása, riasztó 1 db* nap
kezelése
A
hivatal takarításával kapcsolatos 1 fő gazdasági ügyintéző
ügyintézői feladatok
2 óra/hét
a) a feladatot végző dolgozókkal (1 fő * 2 óra * 4 hét * 12 hónap)
kapcsolatos adminisztrációs munka
1 fő műszaki irányító
b) dolgozók irányítása
4 óra/hét
c) tisztító és higiéniai anyagok beszerzése (1 fő * 4 óra * 4 hét * 12 hónap)
Ebrendészi
feladatok ellátása és
ebrendészeti telep üzemeltetése
a) a létesítmény nyitása, zárása,
(1 fő * 15 óra * 4 hét * 12 hónap)
b)
beérkező
állatok
előírásoknak
megfelelő
elhelyezése,
gondozása,
élelmezése (etetés, friss vízzel való
ellátás),
egészségük megóvása,
a
kennelek, ólak, napi tisztántartása
c)
karanténozásra
átvett
állatok
megfigyelése,
d) állatok oltásra történő előkészítése,
e) állatok etetéséhez szükséges táplálék
beszerzése,
f) Nyitvatartási időben folyamatos jelenlét
biztosítása
g) a telep működésével kapcsolatos
adminisztrációs feladatok ellátása, az
előírt
naprakész
nyomtatványok,
nyilvántartások vezetése
h) az állatok kiadásával kapcsolatos
feladatok ellátása
i) publikus adatbázis létrehozása és
üzemeltetése
a) A város közterületén tartózkodó kóbor (1 fő * 20 óra * 4 hét * 12 hónap)
ebek befogása, szállítása
b) Önkormányzati kezelésű utakon
található elhullott állatok tetemeinek
begyűjtése
Kutyaeledel beszerzés
2,1 kg/nap
1 eb tartási költsége: 500 Ft/nap
Állatorvosi
szolgáltatás
(elektronikus 9 alkalom/hó
transzponder beültetése, veszettség elleni
védőoltás, oltási könyv kiállítása, széles
spektrumú féregtelenítés stb.)
Állati
hulladékbefogadó
telep
üzemeltetése
a) a létesítmény nyitása, zárása,
(1 fő * 30 óra * 4 hét * 12 hónap)
b) beérkező tetemek és hulladék
előírásoknak megfelelő elhelyezése,
c) a telep működésével kapcsolatos
adminisztrációs feladatok ellátása, az
előírt
naprakész
nyomtatványok,
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384 óra/év

2 039 m2

260 db
288 óra/év

720 óra/12hó

960 óra/12hó

772 kg/12hó
108.alkalom/12hó

1440 óra/12hó

40.

nyilvántartások vezetése,
d) a telep higiéniai feladatainak ellátása,
e) a hulladék ártalmatlanító telepre történő
elszállításának megszervezése,
f) Nyitvatartási időben folyamatos jelenlét
biztosítása
Hulladék ártalmatlanítás
3.100kg/hó

3. melléklet
6. melléklet

37.200/12hó

A Közszolgáltatás ellentételezésének részletes kimutatása

A 2022. évre vonatkozó Ellentételezés részletes összetevői:

Mutatók
(Ft/hó)
zöldterület 12 hónap

Közparkok és egyéb közterületek fenntartásával,
kezelésével kapcsolatos közfeladatok
Anyagköltség
Üzemanyag, gépalkatrész, kézi szerszám, fogyó eszköz
Munkaruha, védőfelszerelés
Palánták beszerzése
Nyomtatvány költségek, írószer tisztítószer, védőital
Igénybevett szolgáltatások
Épület bérleti díj, gépjármű bérleti díj, örzés díj
Utazás, kiküldetés költsége
Karbantartás, javítás költségei,
Ügyvédi költség, könyvelés, munkavédelem, üzemorvos
Telefon, internet, posta, hirdetés
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Önkormányzati köztemetők fenntartási és üzemeltetési feladatai
Anyagköltség
Üzemanyag, gépalkatrész, kézi szerszám
Tisztító, és tisztálkodó szerek
Munkaruha, védőfelszerelés
Nyomtatvány költségek, írószer tisztítószer, védőital
Igénybevett szolgáltatások
Épület bérleti díj, örzés díj
Utazás, kiküldetés költsége
Ügyvédi költség, könyvelés, munkavédelem, üzemorvos
Telefon, internet, posta
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Varga Lajos Sportcsarnok sportlétesítmény üzemeltetési feladatai
Anyagköltség
Karbantartási anyag, felszerelés vásárlás
Közmű költségek
Tisztító, és tisztálkodó szerek
Munkaruha, védőfelszerelés
Nyomtatvány költségek, írószer tisztítószer, védőital
Igénybevett szolgáltatások
Épület bérleti díj, örzés díj
Utazás, kiküldetés költsége
Ügyvédi költség, könyvelés, munkavédelem, üzemorvos
Telefon, internet, posta
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Bevétel
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal takarítási feladatai
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360.295,12.000,0,19.360,219.300,40.200,114.722,52.900,11.400,1.544.823,12 hónap
19.000,660,8.700,550,16.744,10.013,15.346,550,936.770,12 hónap
57.050,491.337,16.500,2.500,1.210,21.792,5.000,10.810,9.330,726.138,12 hónap

Összeg
(Forintban)
28.500.000,4.699.860,4.323.540,144.000,0,232.320,5.262.264,2.631.600,482.400,1.376.664,634.800,136.800,18.537.876,18.537.876,12.100.000,346.920,228.000,7.920,104.400,6.600,511.840,200.928,120.160,184.152,6.600,11.241.240,11.241.240,10.500.000,6.823.160,684.600,5.896.040,198.000,30.000,14.520,563.184,261.504,60.000,129.720,111.960,8.713.656,8.713.656,-5.600.000,9.400.000,-

Anyagköltség
Tisztító, és tisztálkodó szerek
Munkaruha, védőfelszerelés
Nyomtatvány költségek, írószer tisztítószer, védőital
Igénybevett szolgáltatások
Épület bérleti díj, örzés díj
Ügyvédi költség, könyvelés, munkavédelem, üzemorvos
Telefon, internet, posta
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Állati hulladék befogadó telep
Anyagköltség
Karbantartási anyag, felszerelés vásárlás
Közmű költségek
Tisztító, és tisztálkodó szerek
Munkaruha, védőfelszerelés
Nyomtatvány költségek, írószer tisztítószer, védőital
Igénybevett szolgáltatások
Épület bérleti díj, örzés díj
Utazás, kiküldetés költsége
Ügyvédi költség, könyvelés, munkavédelem, üzemorvos
Telefon, internet, posta
Hulladék ártalmatlanítás
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Bevétel
Ebrendészeti telep működtetése mindösszesen
Ebrendészeti telep működtetése

549.880,509.944,31.356,8.580,224.604,10.807,129.684,7.360,88.320,550,6.600,8.625.516,718.793,8.625.516,12 hónap
6.100.000,427.576,31.275,375.300,1.816,21.796,600,7.200,1.500,18.000,440,5.280,3.959.088,5.175,62.100,20.409,244.908,3.680,44.160,660,7.920,300.000,3.600.000,2.313.336,192.778,2.313.336,-600.000,12 hónap
6.187.102,2022.
január- 1.250.000,március (3 hónap)
Ebrendészeti telep működtetése
2022. április-június 1.690.700,(3 hónap)
Ebrendészeti telep működtetése
2022.
július- 3.246.402,december (6 hónap)
Telep üzemeltetési költség
2022.
július- 1.869.942,december (6 hónap)
Anyagköltség
198.048,Karbantartási anyag, felszerelés
21.720,130.320,Közmű költségek
8.748,52.488,Tisztító, és tisztálkodó szerek
600,3.600,Munkaruha, védőfelszerelés
1.500,9.000,Nyomtatvány költségek, írószer tisztítószer, védőital
440,2.640,Igénybevett szolgáltatások
275.286,Épület bérleti díj, örzés díj
5.175,31.050,Utazás, kiküldetés költsége
20.880,125.280,Ügyvédi költség, könyvelés, munkavédelem, üzemorvos
10.000,60.000,Telefon, internet, posta
660,3.960,Egyéb vegyes szolgáltatás
9.166,54.996,Személyi jellegű ráfordítások
1.396.608,Telepgondnok feladat Bér + járulék 6 hónap
232.768,1.396.608,Kóbor állat befogás, állatorvosi és tartási költség
2022.
július- 1.751.460,december (6 hónap)
Anyag és igénybevett szolgáltatási költség
1.110.000,Utazás, kiküldetés (gépkocsi használat)
35.000,210.000,Állateledel
50.000,300.000,Állatorvosi költség
100.000,600.000,Személyi jellegű ráfordítások
641.460,Állatbefogó feladat Bér+járulék 6 hónap
106.910,641.460,Bevétel a napi tartási és állatorvosi költségek továbbszámlázásából 2022.
július- -375.000
42.495,2.613,715,-

30

december (6 hónap)

Határidők, felelősök:
Határidő: 2022. 06. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Dr. Csordás Ádám
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KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1
A közparkok és egyéb közterületek fenntartásával, zöldterület kezelésével, a
köztemetők, állati hulladék befogadó, a gyepmesteri telep és a sportlétesítmények üzemeltetési, továbbá az önkormányzati hivatal takarítási feladataival
kapcsolatos közfeladatok ellátására 2

(a 2017. január 27-én, I.29/2017. iratszámon megkötött és a 2019. március 1-én, I.18-3/2019., valamint
a 2019. augusztus 30-án aáírt I.18-7/2019 iratszámú szerződéssel módosított szerződés egységes szerkezetbe foglalt szövege)

A szerződés egyrészről létrejött
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
képviseli: Toldi Balázs polgármester
cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.,
PIR azonosítója: 725525,
adószáma: 15725527-2-04
továbbiakban: „Önkormányzat”,
másrészről
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
képviseli: Dinya József ügyvezető
5500 Gyomaendrőd, Ipartelepi út 2.,
cégjegyzékszám: 04-09-008715,
adószám: 14596421-2-04,
továbbiakban: „Közszolgáltató”
együttesen: Szerződő felek között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. Előzmények
1.1 Az Önkormányzat kötelező közfeladata:
1.1.1 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1)
bekezdés 2. pontjában meghatározott közparkok és egyéb közterületek kialakítása és
fenntartása a zöldterület kezeléssel;
1.1.2 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1)
bekezdés 2. pontjában meghatározott köztemető kialakítása és fenntartása, továbbá

1
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Alapszerződés aláírásának napja: 2017. január 27., Ügyiratszám: I.29/2017.
A 2019. március 1-én aláírt, I.18-3/2019. ügyiratszámú szerződés 1. pontjával megállapított szöveg
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a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (3) bekezdésében
meghatározott üzemeltetési feladatok ellátása;
1.1.3 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 13. §
(1) bek. 15. pontjában foglalt sport és ifjúsági ügyek keretében a sportlétesítmények
fenntartása és üzemeltetése.
1.1.4 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 84. §
(1) bekezdése szerint, az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a
jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására létrehozott közös önkormányzati hivatal
létrehozása és fenntartása.
1.1.5. 3 Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48. §-a szerinti kóbor állatok befogása.
1.1.6. 4 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19.
§-a szerinti állati eredetű melléktermék kezelése.
1.1.7. 5 Gyomaendrőd, külterület 02760/2 hrsz. alatt működő állati hulladék befogadó
telep (a továbbiakban: Állati hulladék befogadó telep) és gyepmesteri telep (a továbbiakban: Gyepmesteri telep) üzemeltetése.
1.2 Az 1.1 pontban foglalt kötelező önkormányzati közfeladatok teljesítése céljából az
Önkormányzat a 100%-os tulajdonában lévő Közszolgáltatót alapította, amely alkalmas a közszolgáltatási feladatok ellátására.
1.3. 6 Az Önkormányzat a Közszolgáltató 1.2 pontban foglalt alkalmasságára tekintettel a 9/2017. (I. 26.) Gye. Kt., valamint a 25/2019. (I. 31.) Gye. Kt. határozat jelzésű
normatív aktusaival utasította annak ügyvezetését az 1.1 pontban rögzített közfeladatok ellátására.
1.4 Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen okiratban foglalt Szerződés a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezések alapján nem minősül közbeszerzési eljárás-köteles ügyletkötésnek, mert
a) a Közszolgáltató egyszemélyes korlátolt felelősségű gazdasági társaság formájában
kizárólag az Önkormányzat ajánlatkérő tulajdonában van, és az Önkormányzat a Közszolgáltató ügyvezetési jellegű feladatainak ellátását illetően teljes körű ellenőrzési
jogokkal rendelkezik és képes a gazdálkodó szervezet stratégiai céljainak és fontos
döntéseinek alapvető befolyásolására;
b) a Közszolgáltató nyilatkozott arról, hogy a szerződéskötést követő üzleti évben
várható nettó árbevételének legalább 80%-a a tulajdonos ajánlatkérővel kötendő
szerződések teljesítéséből származik.
2. A Szerződés tartama és hatálya
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A 2019. március 1-én aláírt, I.18-3/2019. ügyiratszámú szerződés 2. pontjával megállapított szöveg
A 2019. március 1-én aláírt, I.18-3/2019. ügyiratszámú szerződés 2. pontjával megállapított szöveg
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A 2019. március 1-én aláírt, I.18-3/2019. ügyiratszámú szerződés 2. pontjával megállapított szöveg
6
A 2019. március 1-én aláírt, I.18-3/2019. ügyiratszámú szerződés 3. pontjával megállapított szöveg
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2.1. 7 Az Önkormányzat a Közszolgáltatót megbízza a település közigazgatási területén
az 1.1 pontban rögzített közparkok és egyéb közterületek fenntartásával, zöldterület
kezelésével, az Önkormányzat köztemetőinek, állati hulladék befogadójának, gyepmesteri telepének, a Varga Lajos Sportcsarnoknak és műfüves sportpályának az üzemeltetési, továbbá az önkormányzati hivatal takarítási feladataival kapcsolatos közfeladatok
ellátásával (a továbbiakban: „Közszolgáltatás”)
2.2. Közszolgáltató vállalja, hogy a Közszolgáltatást folyamatosan, teljes körűen, a
hatályban lévő jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett teljesíti.
2.3. Szerződő felek a szerződést 2017. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig
tartó időtartamra kötik meg.
3. A Közszolgáltató feladatainak meghatározása
3.1 Közparkok és egyéb közterületek fenntartásával, zöldterület kezelésével kapcsolatos Közszolgáltatások köre:
a) Fák metszése, gondozása, kivágása, ültetése, fasebészeti kezelések
b) Cserjemetszés, cserjeápolás, ültetés
c) Sövénynyírás
d) Gyepfelületek gondozása és fenntartása, új gyepfelület kialakítása
e) Virágágyak, planténerek valamint virágtartók beültetése és gondozása
f) Egyéb növényápolási munkák
g) Növényvédelem
h) Zöldfelület takarítás
i) Lomb összegyűjtése, elszállítása
j) Szökőkutak üzemeltetése
k) Köztéri szobrok állapotának figyelemmel kísérése, tisztítása
l) Park területeken a kavicsos, zúzalékos és térkő burkolatok takarítása,
gyommentesítése, felújítása
m) Síkosság-mentesítés, hó eltakarítás
n) Zászlózás
o) 8 Közterületi hulladékgyűjtó edények ürítése
3.2. Önkormányzat köztemetőinek fenntartási és üzemeltetési feladatai.
3.2.1 A Közszolgáltató a használatába adott, gyomaendrődi 3750 hrsz alatt bejegyzett 6 ha 346 m2 területű, valamint az 5168/7 hrsz. alatt bejegyzett 6 ha 5906 m2 területű, köztemető ingatlanvagyon fenntartása és üzemeltetése az következő feladatok
ellátásával:
a) építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények,
közcélú zöldterületek karbantartása, gondozása,
7
8

A 2019. március 1-én aláírt, I.18-3/2019. ügyiratszámú szerződés 4. pontjával megállapított szöveg
A 2019. augusztus 30-án aláírt, I.18-7/2019. ügyiratszámú szerződés 1. pontjával megállapított szöveg
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b) temetkezési üzemeltetői szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyintézői feladatok
lebonyolítása,
c) ravatalozó takarítása,
d) ravatalozó nyitása, zárása,
e) sírhelyek nyilvántartásának vezetése,
f) elhunytak hűtése,
g) sírnyitás és sírásás
h) utak, árkok, közművek tisztán tartása
3.2.2 A Közszolgáltató a Szerződés 1. mellékletét képező, kihelyezett házipénztári és
pénzkezelési szabályzat szerint beszedi a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről
szóló 26/2000. (XI. 2.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében részletezett, üzemeltetéshez kapcsolódó bevételeket az Önkormányzat nevében és elszámol az Önkormányzat felé.
3.3. A Varga Lajos Sportcsarnok sportlétesítmény üzemeltetési feladatainak köre.
3.3.1. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Gyomaendrődi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya által 30005/14379/2016. szám alatt 2016.11.09. napján kiadott e-hiteles tulajdoni lap másolat szerint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát
képezi a Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám alatt lévő 1587 hrsz-ú, 2471 m2 alapterületű felülépítményes ingatlan, természetben a Varga Lajos Városi Sportcsarnok (a
továbbiakban: Sportcsarnok), továbbá a 30005/14380/2016. szám alatt 2016.11.09.
napján kiadott e-hiteles tulajdoni lap másolat szerint a belterület 1099 hrsz-ú, ingatlanon lévő 924 m2 alapterületű műfüves pálya.
3.3.2 Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy az ingatlanhoz tartoznak a Sportcsarnok
vagyonleltárában szereplő berendezések és felszerelések a szerződés 2. melléklete
szerint.
3.3.3 A Közszolgáltató gondoskodik az ingatlan őrzéséről, takarításáról, napi karbantartási feladatairól, valamint nyitva tartásáról és a létesítmény sportszakmai és egyéb
közösségi szolgáltatásai biztosításáról a következők szerint:
a) napi takarítás, nagytakarítás, rendezvények utáni eseti takarítás, a létesítmények
tisztálkodási és higiénia felszereléssel való ellátása,
b) az ingatlan előtti kültérnek a közútig, továbbá sétányig terjedő szakaszának rendben és tisztán tartása, a zöldfelület illetve a fák és bokrok gondozása,
c) a létesítmény:
ca) nyitása, zárása,
cb) vendégeinek beléptetése,
cc) a tárgyi eszközeinek felügyelete,
cd) a szándékos vagy gondatlan károkozásának megakadályozása,
ce) rongálása, továbbá rendezvénye során történt rendbontás esetén a szükséges elhárítási, rendvédelmi és jogi lépések megtétele,
d) nyitvatartási időben folyamatos gondnoki jelenlét biztosítása, üzemidőn kívül automata riasztási rendszer üzemeltetése a létesítmény őrzése érdekében,
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e) eseti és éves karbantartási munkálatok, azaz olyan rendeltetésszerű használatot
biztosító állagmegóvási feladatok elvégzése, amelyek nem minősülnek felújításnak
vagy beruházásnak,
f) a létesítményt rendszeresen vagy alkalmanként igénybevevők szolgáltatási igényeinek rögzítése, koordinálása és sportszakmai kiszolgálása a következő prioritásokkal:
fa) hétköznap délelőtt és kora délután elsősorban a közoktatási intézmények
testnevelési óráihoz,
fb) hétköznap késő délután elsősorban a sportági szakszövetségek tagszervezetei edzéseihez,
fc) hétköznap és hétvégén este az amatőr és rekreációs célú sportrendezvényekhez,
fc) hétvégén napközben a sportági szakszövetségek tagszervezetei versenysport rendezvényeihez,
fd) az előzőekre figyelemmel rendelkezésre álló szabad időkeretben az egyéb
közösségi, kulturális és szórakoztató programokhoz
g) sporteseményeken az eredményjelző berendezés kezelése
3.4 Az 1.1.4 pontban foglalt Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám alatt található központi hivatali épületének takarítása.
3.5. 9 Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48. §-a szerinti
kóbor állatok befogása melynek keretében:
3.5.1. 10 ellátja a település utcáinak, tereinek, külső határának havonkénti bejárását, a
kóbor állatok és ebek kíméletes végrehajtású befogását, továbbá az önkormányzati
közutakon található állati eredetű maradványok elszállítását és ártalmatlanítását,
3.5.2. 11 ellátja a befogott állatoknak a Gyepmesteri telepre szállítását, gondozását és a
hatósági állatorvos utasítása szerinti megőrzését, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének határozatában megállapított tartási és ápolási költségek megtérítése után, a tulajdonosnak való kiadását, vagy a leölés utáni ártalmatlanná tételét,
3.5.3. 12 a befogott ebekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a befogás helyét,
idejét, az állat leírását, az elhelyezésül szolgáló kennel számát, az eb további sorsára
utaló adatokat,
3.5.4. 13 megállapítja a Gyepmesteri telep részletes működési, továbbá munka- és a
legalább heti 30 órás ügyfélfogadási rendjét.
3.6. 14 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19.
§-a szerinti állati eredetű melléktermék kezelése melynek keretében:
3.6.1. 15 gondoskodik az Állati hulladék befogadó telep időjárástól független jó megközelíthetőségéről, a kerítés és a kapu zárhatóságáról,
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3.6.2. 16 gondoskodik az építmény és az alapvető személyi higiénia kielégítéséről és a
konténer tárolásáról, az építmény előtti mosható tér, konténertároló határoló felületeinek moshatóságáról és a szennyvízkezelésről, továbbá a kis és közepes testű állatok
mérlegelési lehetőségéről
3.6.3. 17 bizonylatolást is végző személyzetet alkalmaz,
3.6.4. 18 működési szabályzatot és legalább heti 30 órás ügyfélfogadást alakít ki.
3.7. 19 Gyomaendrőd, külterület 02760/2 hrsz. alatt működő Állati hulladék befogadó
telep és Gyepmesteri telep műszaki üzemeltetése a vagyonleltárában szereplő, a szerződés 2. melléklete szerinti berendezésekkel és felszerelésekkel a 3.5. és 3.6. pontban
foglalt feladatok kiszolgálása céljából.
3.8. 20 A Közszolgáltató használatába adott ingatlanok nyilvántartási értéke szerinti kimutatását a 3. melléklet tartalmazza.
3.9. 21 A Közszolgáltató közszolgáltatási feladatainak részletes műszaki tartalmát a
szerződés 4. melléklete tartalmazza.
4. A Közszolgáltató kötelezettségei és jogosultságai
4.1. A Közszolgáltató kijelenti, hogy a Közszolgáltatások biztonságos ellátásához a

személyi-, tárgyi- és vagyoni feltételekkel, valamint a szükséges hatósági engedélyek-

kel rendelkezik.

4.2. A Közszolgáltató kijelenti, hogy a Közszolgáltatások ellátására rendelkezik a szükséges mennyiségű és minőségű járművel, géppel, eszközzel, berendezéssel, valamint
a szükséges létszámú és képzettségű szakemberrel. Rendelkezik továbbá felelősségbiztosítással, a jelen szerződés alapján létrejött jogviszony fennállásának idejére.

4.3. 22 A Közszolgáltató kezdeményezi, hogy a szerződésben nevesített Közszolgáltatás
ellátásához, és biztonságosan bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztéseket, beruházásokat az Önkormányzat végezze el, vagy a döntése szerint a Közszolgáltatóval végeztesse el, mely utóbbi esetben az adott Közszolgáltatásra vetített költségeket a jogszabályban meghatározott módon a Közszolgáltatás ellentételezésében érvényesíti.
4.4. Közszolgáltató vállalja, hogy mivel a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, a közszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve mutatja ki belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének
paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei ma-
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gukban foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a
megfelelő tőkemegtérülést.
4.5. A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes
pénzügyi és szakmai beszámolót készíteni (a továbbiakban: „Beszámoló”), és azt a
tárgyévet követő év május 31-ig az Önkormányzatnak benyújtani.
4.6 A Közszolgáltató a bevételek, költségek és ráfordítások, továbbá az egyes tevékenységek eredményét az 5. melléklet szerinti adattartalommal mutatja be.
4.7. A Közszolgáltató a Közszolgáltatás részeként telefonos ügyfélszolgálati tevékenységet biztosít a Közszolgáltatás igénybe vevői számára. Az ügyfélszolgálati tevékenység során a Közszolgáltató a megrendelések, kifogások, panaszok kezelése során betartja a hatályos jogszabályi rendelkezéseket.
4.8. 23 A Közszolgáltató a szerződés alapján jogosult az 3.2.1., 3.3.1 és 3.7. pontokban
meghatározott önkormányzati vagyon birtoklására és használatára.
4.9. A Közszolgáltató a használatában lévő önkormányzati vagyont rendeltetésének
megfelelően használhatja. A Közszolgáltató felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes, vagy szerződésellenes használat következménye.
4.10. A Közszolgáltató köteles a vagyontárgyak műszaki állagát a jó gazda gondosságával biztosítani. A vagyontárgyak fenntartásának költségei az Önkormányzatot
terhelik. Ennek keretében a Közszolgáltatónak az alábbi kötelezettségei állnak fenn:
a) elvégzi az ingatlan funkciójának ellátáshoz szükséges karbantartásokat 24, gondoskodik az ingatlan megbízható üzemeltetéséről, a víz-, az energia és egyéb épületgépészeti rendszerek működőképességéről, az épületek takarításáról (ide értve a napi
műszaki feladatokat és karbantartást, a víz-, az energia és más közmű-ellátást, a közegészségügyi feladatok ellátásának biztosítását), valamint a vagyonvédelem megvalósítását;
b) viseli a jelen szerződésben foglalt feladatok ellátásából fakadó terheket és a közterheket, valamint a szerződés időtartama alatt keletkezett, másra át nem hárítható
károkat. Ezzel összefüggésben a Közszolgáltató köteles az Önkormányzatot tájékoztatni a dologban beállt károkról és a fenyegető kárveszélyről.
4.11. A Közszolgáltató köteles az önkormányzati vagyont illetően – az állag-, a környezet védelme érdekében és az önkormányzati vagyon használatából adódó minden
egyéb esetben – a vonatkozó jogszabályok, szabványok hatósági, szakhatósági és
műszaki előírások (így különösen: a közegészségügyi, a tűzvédelmi és munkavédelmi
előírások) szerint eljárni. A Közszolgáltató az átadott vagyon használata során köteles
a jelen szerződésben reá háruló kötelezettségeket megtartani.
4.12. A Közszolgáltató köteles az üzemeltetéssel járó adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének eleget tenni, valamint felel az adatok hitelességéért és naprakész állapotáért.
4.13. A Közszolgáltató köteles a használatában lévő vagyonnal folyamatosan elszámolni, a tárgyévben hatályos önkormányzati vagyonrendelet, a számviteli törvény,
valamint az önkormányzati vagyonnyilvántartás szabályai szerint. A Közszolgáltató az
23
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önkormányzati vagyon tárgyairól elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely
tételesen tartalmazza ezen eszközök könyvszerinti bruttó- és nettó értékét, az amortizáció összegét, az azokban bekövetkezett változásokat.
4.14. A Közszolgáltató köteles azonnal írásban bejelenteni az Önkormányzatnak, ha:
a) köztartozása esedékessége több mint 1 hónapja lejárt,
b) az általa használt önkormányzati vagyon összértékében bekövetkezett 10
%-os mértéket meghaladó csökkenésről szerez tudomást,
c) a használt önkormányzati vagyonban súlyos környezeti veszélyeztetés alakul ki,
d) a használt önkormányzati vagyonnal kapcsolatban az Önkormányzat beavatkozását igénylő természeti és környezeti károkozás történt, vagy egyéb,
az önkormányzati vagyont érintő veszélyhelyzet következett be.
4.15. Szerződő felek megállapítják, hogy az Önkormányzat a jelen szerződés tárgyát
képező ingó- és ingatlanvagyon tekintetében vezetékes víz, tűz, elemi, katasztrófa és
személyi kár kockázatokról szóló vagyon- és felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik.
5. Az Önkormányzat kötelezettségei és jogosultságai
5.1. Az Önkormányzat a Közszolgáltató részére kizárólagos közszolgáltatói jogot biztosít a Közszolgáltatás ellátására.
5.2. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben nevesített Közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára
szükséges információkat megadja, továbbá elősegíti a Közszolgáltatás körébe tartozó
tevékenységek összehangolását.
5.3. Az Önkormányzat az esetlegesen hozzá érkező panaszokat, kifogásokat haladéktalanul továbbítja a Közszolgáltató felé. Az ilyen jellegű panaszok, kifogások kivizsgálásáról, a megtett intézkedésekről Közszolgáltató 30 napon belül tájékoztatja az Önkormányzatot.
6. A Szerződésben foglalt feladatok ellátásának tárgyi és pénzügyi feltételei
6.1. A közfeladat ellátásért a Közszolgáltatónak nyújtott ellentételezés:
6.1.1 A Közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott támogatás (a továbbiakban: Ellentételezés) mértékét a 6. melléklet részletezi.
6.1.2 A támogatás (a továbbiakban: Ellentételezés) mértékét a 2012/21/EU bizottsági
határozat 5. cikke szerint kerül megállapításra. Az Ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett
8

bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is.
6.1.3 Amennyiben a Támogatott a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, akkor a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban
foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőke-megtérülést. E költségekre nem adható ellentételezés.
6.1.4 Ha a kedvezményezett a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, a kedvezményezettnek a túlkompenzációt vissza kell fizetnie. Amennyiben a túlkompenzáció összege
nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10 %-át, a
túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra
fizetendő támogatás összegéből. A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.
7. A szerződés teljesítésének ellenőrzése
7.1. A felek által megbízott személyek a szerződés teljesítését évente minden év január hónapjában felülvizsgálják és a szerződés esetleges módosítására javaslatot
tesznek.
7.2. A Közszolgáltató köteles üzleti tervét (szükség esetében aktualizált üzleti terv) a
tárgyévet megelőző év mérlegbeszámolójával egyidejűleg legkésőbb minden év április 15-ig az Önkormányzat elé terjeszteni.
7.3. Az Önkormányzat jogosult ellenőrizni a Közszolgáltató közszolgáltatási tevékenységét valamint a Közszolgáltatót terhelő kötelezettségek rendszeres és folyamatos betartását. Ennek során az Önkormányzat jogosult adatokat, dokumentumokat
bekérni a Közszolgáltatótól, és helyszíni ellenőrzést folytatni az Mötv. 119. § alapján.
8. A szerződés megszűnése
8.1. A szerződés megszűnik:
8.1.1. Rendes felmondással indoklási kötelezettség nélkül, annak közlésétől számított
90 nap elteltével.
8.1.2. Azonnali hatályú felmondásnak van helye, ha:
a) a közszolgáltatás szerződésben meghatározott célja lehetetlenné vált,
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b) a Közszolgáltató, a szerződés keretében a közszolgáltatás megvalósításához szükséges, vagyontárgyakat rongálja, rendeltetésellenesen vagy szerződésellenesen használja, illetve hasznosítja, vagy pedig egyébként fennáll a veszély, hogy azokat a Közszolgáltató a szerződés lejártát követően nem tudja a
szerződésben meghatározott állapotban visszaadni,
c) az Önkormányzat vagy a Közszolgáltató a szerződésben, illetve a jogszabályokban meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi.
8.2. A szerződés megszűnése esetén a Közszolgáltató köteles átadás-átvételi eljárás
útján, az általa használt önkormányzati vagyonnal tételesen, a közszolgáltatási feladat
ellátásról pedig teljeskörűen pénzügyileg is elszámolni.
9. Egyéb rendelkezések
9.1. A 6.1 szerinti Ellentételezés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106.
cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával
megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában
nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3-10. o.) (a továbbiakban: ÁGÉSZ) hatálya alá tartozik, mert:
9.1.1. az Önkormányzat a Közszolgáltatót az 1.3. pontban foglalt normatív aktusával
ténylegesen közszolgáltatási kötelezettségnek vetette alá, és e kötelezettséget a 4.
melléklet szerinti műszaki tartalom szerint egyértelműen meghatározta,
9.1.2. az ellentételezés kiszámításának alapjául szolgáló feltételeket tárgyilagos és
átlátható módon előzetesen állapította meg a 6. melléklet szerint,
9.1.3. a 6. mellékletben foglalt mértékű ellentételezés nem haladja meg a közszolgáltatási kötelezettségek végrehajtása során felmerülő költségek egészben vagy részben
való fedezéséhez szükséges mértéket, figyelemmel az érintett bevételekre és az észszerű nyereségre,
9.1.4. az 1.4 pont szerint kiválasztott Közszolgáltatónak nyújtott szükséges mértékű
ellentételezés azon költségek elemzése alapján került megállapításra, amelyek egy
átlagos, jól vezetett és a szükséges eszközökkel megfelelően felszerelt vállalkozásnál
felmerülnének.
9.3. 25 A felek megállapítják, hogy az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerinti bejelentés megtörtént az Innovációs és Technológiai Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Iroda felé, amelyet az 2016. december
december 7-én kelt, TVI-5286/2016/CS/1/01, valamint a 2019. február 6-án kelt TVI5286/2019/CS/2/01 szám alatti állásfoglalásával visszaigazolt.
9.2. A 2012/21/EU bizottsági határozat 8. cikke értelmében a feleket 10 éves iratmegőrzési kötelezettség terheli.
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A 2019. március 1-én aláírt, I.18-3/2019. ügyiratszámú szerződés 11. pontjával megállapított szöveg
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9.3. A Közszolgáltató éves közszolgáltatási beszámolót készít, melyet az üzleti beszámolójának elfogadását követő 30 napon belül nyújt be. A közszolgáltatási beszámoló tartalmazza a Rendelet 4. § (5) bekezdésében előírt tartalmi elemeket, valamint
az Önkormányzat által nyújtott Díjkompenzáció tételes éves elszámolását (a továbbiakban: Éves elszámolás). Ennek elfogadásával az Önkormányzat igazolja a Közszolgáltatási tevékenység elvégzését.
9.4. A szerződésre az Mötv. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
rendelkezései az irányadóak.
9.5. A szerződés 4 példányban, egymással szó szerint mindenben megegyező tartalommal készült, amelyet a szerződő felek képviselői elolvasás után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírnak.
Gyomaendrőd, 2019. március 1.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviseli: Toldi Balázs
polgármester

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
Képviseli: Dinya József
ügyvezető

Jogilag ellenjegyzem:

………………………………
Pap-Szabó Katalin
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:

……………………………..
Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető
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Mellékletek:
1. Kihelyezett Önkormányzati házipénztár pénzkezelési szabályzata [3.2.2.]
2. Sportcsarnok, műfüves sportpálya és állati hulladék befogadó telep önkormányzati
vagyonleltárban lévő tartozékai, berendezései és felszerelései [3.3.2.] és [3.7.]
3. Használatba adott ingatlanok nyilvántartási értéke szerinti kimutatás [3.8.]
4. A Közszolgáltató közszolgáltatási feladatainak részletes műszaki tartalma [3.9.]
5. Beszámoló szerkezete [4.6.]
6. A Közszolgáltatás ellentételezésének részletes kimutatása [6.1.1.]

12

9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2022. június 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd település ebrendészeti telepének működése
Nagy Réka
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!
Ez év január 2. napjától hatályba lépett a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével
kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Rendelet), mely részletesen meghatározza a települési önkormányzatok és a jegyzők feladatait, hatásköreit.
A rendelet előírja az önkormányzat feladatkörébe tartozó ebrendészeti tevékenység kötelező ellátását saját
szervezeti keretei között vagy önkormányzati társulás keretében. Önkormányzatunk közszolgáltatási szerződés
keretén belül a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.-vel llátja el az ebrendészeti telep üzemeltetését, fenntartását,
valamint az ebrendészeti tevékenység működtetését.
Másik fontos feladatkör a Rendelet alapján a kóbor állat tulajdonjogának átruházása, végleges elhelyezése, valamint
életének megengedett módon történő kioltása, mely feladatok ellátásáról a jegyzőnek szükséges gondoskodnia.
Fontos, hogy a jegyző ezen feladatai ellátására megállapodást köthet az ebrendészeti telep üzemeltetőjével.
A Rendelet 18. §-a lehetőséget adott az önkormányzatok részére, hogy előkészítsék és biztosítsák az ebrendészeti
telep működési feltételeit 2022. július 1. napjáig.
A Rendeletben meghatározott, a kóbor állat tulajdonjogának átruházásával, végleges elhelyezésével, valamint
életének megengedett módon történő kioltásával kapcsolatos jegyzői feladatok ellátása érdekében Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője át kívánja ruházni a meghatározott feladatkört Zöldpark Gyomaendrőd
Nonprofit Kft., mint Üzemeltető részére a Rendelet 3. § (4) bekezdése alapján. A feladat átruházást tartalmazó
megállapodás az Együttműködési megállapodás tervezet 1. számú melléklete tartalmazza.
Önkormányzatunk irányába Csárdaszállás, Hunya, Dévaványa és Ecsegfalva települések jelezték, hogy a kötelező
feladat ellátás érdekében csatlakozni kívánnak az Ebrendészeti telep fenntartásához. Mivel a csatlakozási szándék
településünkre nézve gazdaságilag kedvező, ezért egy három oldalú (Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint
Tulajdonos; csatlakozó önkormányzat, mint Kötelezett és Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft, mint Üzemeltető)
megállapodást készítettünk elő a fent részletezett feladatok ellátásának biztosítása érdekében.
A települések közötti megállapodás tartalmazza a gyomaendrődi ebrendészeti telep feladatellátásához tartozó
pénzügyi hozzájárulást, az ebrendészeti telep működésével és szabályaival kapcsolatos részletes szabályokat.
A települések közötti együttműködési megállapodás 2. mellékletének a) része tartalmazza a gyomaendrődi
ebrendészeti telep üzemeltetési költségeihez való Kötelezett önkormányzat általi lakosságszám arányos működési
hozzájárulás mértékét. A működési hozzájárulás összege fedezi az ebrendészeti telep fenntartásával és
működtetésével kapcsolatos éves költségeket.
A települések működési hozzájárulásának mértéke az alábbiak szerint alakul:
Település
2021. január 1.-jei KSH adat
Gyomaendrőd
13.362 fő
Csárda
426 fő
Hunya
613 fő
Dévaványa
7.330 fő
Ecsegfalva
1.187 fő

Működési hozzájárulás aránya
58,3 %
1,8 %
2,7 %
32,0 %
5,2 %

Ugyanezen megállapodás 2. mellékletének b) része a gyomaendrődi ebrendészeti telepre bekerült kóbor állatok
állatorvosi és tartási költségeit tartalmazza. Az állatorvosi költségek az Üzemeltető és a szolgáltató állatorvos közötti
megállapodás alapján kerültek meghatározásra. A kötelezett településekről bekerült kóbor állatok tartásával és
állatorvosi ellátásával kapcsolatos költségeket a kötelezett önkormányzat téríti meg az Üzemeltető részére.
Az ebrendészeti telepre bekerült kóbor állatok napi tartási díja, valamint az állatorvosi ellátások költségei az alábbiak
szerint:
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Ellátás
Napi tartási díj (etetés, itatás, takarítás költsége)
Elektronikus transzponder beültetése
Veszettség elleni védőoltás
Széles spektrumú féreghajtó
Kisállat egészségügyi kiskönyv kiállítása
Ivartalanítás:
Szuka:

Díjtétel
bruttó 500 Ft/nap
bruttó 4.000 Ft/db
bruttó 4.000 Ft/db
bruttó 320 Ft/db
bruttó 500 Ft/db
0-10 kg-ig:
14.000 Ft+Áfa
10-20 kg-ig:
16.000 Ft+Áfa
20-30 kg-ig:
20.000 Ft+Áfa
30 kg felett:
24.000 Ft+Áfa
Kan:
0-10 kg-ig:
12.000 Ft+Áfa
10-20 kg-ig:
14.000 Ft+Áfa
20-30 kg-ig:
16.000 Ft+Áfa
30 kg felett:
20.000 Ft+Áfa
A Rendelet 8. §-a konkrétan rögzíti, hogy az ebrendészeti telepre bekerült kóbor állatokat milyen feltételekkel lehet a
tulajdonosának visszaadni, illetve a tulajdonos hiányában örökbe adni. Ezek a költségek az együttműködési
megállapodás 2. mellékletének b) részében megtalálhatóak. Tehát ahhoz, hogy a kóbor állat örökbeadása
megvalósuljon, az örökbefogadónak meg kellene megfizetni az Üzemeltető részére: a kóbor állat tartási költségeit, a
kötelező állatorvosi beavatkozások (védőoltások, belső parazita elleni kezelések), elektronikus transzponder
behelyezés, oltási könyv kiadás és ivartalanítás költségeit. Ez a költség egy 15 napos tartási idővel számítva
megközelítőleg 35.000 forint.
Ahhoz hogy az ebrendészeti telepeken a kóbor állatok örökbeadása ne váljon lehetetlenné, a Rendelet 8. §-ának (5)
bekezdése lehetőséget ad, hogy az önkormányzatok az örökbefogadó javára kedvezőbb feltételeket állapíthassanak
meg. Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a fentebb részletezett örökbefogadási feltételeket jelentő költségek
kerüljenek elengedése, ezzel is elősegítve a kóbor állatok mielőbbi gazdához juttatását, valamint az ebrendészeti
telep akadálymentes üzemeltetését. Ez esetben a költségek az Üzemeltetőt terhelik, hiszen a Rendelet 14. § (1) –
(2) bekezdése alapján a kötelező állatorvosi beavatkozások elengedhetetlenek a kóbor állat örökbeadásához. A
kötelezett önkormányzatok illetékességi területéről bekerülő kóbor állat örökbeadása esetén az Üzemeltető részére
a kötelezett önkormányzat téríti meg a kóbor állatnál felmerült összes költséget.
Az Üzemeltető és Gyomaendrőd Város Önkormányzata megállapodást kötött a Kutyajólét-Gyomaendrőd Kutyáiért
Állatvédő Alapítvánnyal az ebrendészeti telepre bekerült kóbor állatok mihamarabbi gazdásítása érdekében, mely
megállapodásban a Kutyajólét-Gyomaendrőd Kutyáiért Állatvédő Alapítvány lehetőségeihez mérten vállalja a kóbor
állatok állatorvosi beavatkozásának költségeit.
Az előterjesztés mellékletét képezi az együttműködési megállapodás tervezete és mellékletei. Az együttműködési
megállapodás aláírásához szükséges a Tulajdonos és Kötelezett önkormányzat Képviselő-testületének döntése.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja a döntési
javaslatok elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága javaolsja a
döntési javaslatok elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a döntési
javaslatok elfogadását.

1. döntési javaslat
"Megállapodás tervezet elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Csárdaszállás Községi
Önkormányzat, Hunya Község Önkormányzata, Dévaványa Város Önkormányzata és Ecsegfalva Község
Önkormányzata csatlakozási szándékát és az együttműködési megállapodás tervezet tartalmát. Felhatalmazza Toldi
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Balázs polgármestert az együttműködési megállapodások aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Örökbeadás költségeinek elengedése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának
átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII. 27.)
Korm. rendelet 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megállapítja, hogy a gyomaendrődi ebrendészeti
telepre bekerült kóbor állatok örökbefogadását térítés mentesen biztosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
- TERVEZETamely létrejött
egyrészről:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat (képviseli: Toldi Balázs polgármester; székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.) (a továbbiakban: Tulajdonos),
másrészről:
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (képviseli: Dinya
József ügyvezető; székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelepi út 2.,
) (a továbbiakban: Üzemeltető),
harmadrészről:
……… Önkormányzat (képviseli: ….. polgármester; székhelye:) (a továbbiakban:
Kötelezett)
- a továbbiakban együtt: Felek - között az alábbiak szerint:
1. A Felek rögzítik, hogy közöttük 2022. július 01. napjától együttműködési megállapodást
kötnek, melynek célja a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában és a
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő, Gyomaendrőd Város
Ebrendészeti Telep (címe: 5500 Gyomaendrőd, külterület 02760/2 hrsz.) (a továbbiakban:
Ebrendészeti telep) üzemeltetése, fenntartása, ebrendészeti telepre bekerült, befogott
kóbor állatok mentése, az állatok altatásának megelőzése, továbbiakban a kóbor állat
befogásával, elhelyezésével és tulajdonjogának átruházásával kapcsolatos feladtatok
ellátása.
2. A Felek megállapítják, hogy a kóbor állatok befogása az állatok védelméről és kíméletéről
szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdése alapján a település belterületén
kötelező önkormányzati feladat. Az Ebrendészeti telep működtetését az Önkormányzat
a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos
feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Kr.), az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.)
FM rendelet 5. számú függeléke, valamint az Ebrendészeti telep mindenkori hatályos
működési engedélye és működési szabályzata alapján a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit
Kft. útján látja el.
3. A Felek megállapítják, hogy az Ebrendészeti telep üzemeltetője köteles ellátni a
földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 5.§ f) pontjában foglalt állatvédelmi hatósági
hatáskörből az Ebrendészeti telepen elhelyezett kóbor állatok tekintetében (továbbiakban:
illetékességi terület), a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és
elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021.
(XII. 27.) Korm. rendelet alapján meghatározott feladatok közül a kóbor állat
tulajdonjogának átruházásával, végleges elhelyezésével, valamint életének megengedett
módon történő kioltásával kapcsolatos feladatokat. A Kr. 3. § (4) bekezdésében
meghatározott kötelező jegyzői feladatok átruházásáról szóló megállapodást az 1.
melléklet tartalmazza.

4. Felek tudomásul veszik, hogy Üzemeltető a Kötelezett illetékességi területén kóbor állat
befogást nem végez, az illetékességi területen lévő kóbor állat beszállítását az
Ebrendészeti telepre a Kötelezett végzi. A Kötelezett az Üzemeltetőt írásban tájékoztatja a
megállapodás aláírását követően az általa kóbor állat beszállítással megbízott személyről.
A beszállított állatok dokumentálása szállítólevéllel történik, mely szállítólevél 3.
példánya a negyedéves elszámolás mellékletét képezi (lásd 7. pont)
5. Az ebrendészeti telep üzemeltetési költségeit a 2. melléklet a) része rögzíti.
6. A befogott állatok ebrendészeti telepen történő elhelyezésének általános költségeit a 2.
melléklet b) része tartalmazza. A költségek napi tartási költségből és az adott állathoz
kapcsolódó állatorvosi költségből tevődnek össze.
7. A 2. melléklet felülvizsgálata tárgyév január 31. napjáig történik meg, melynek kivonatát
Tulajdonos a felülvizsgálatot követő 5 munkanapon belül köteles Kötelezett részére
megküldeni.
8. Az 5. pontban nevesített feladat ellátáshoz a Kötelezett Önkormányzat a tárgyévet
megelőző év január 1. napjának állandó lakosság száma arányában működési
hozzájárulást köteles fizetni, melynek költségét pénzeszköz átadásként (pénzeszköz
átadási átvételi megállapodás alapján) minden negyedév utolsó hónapjának 15. napjáig
átutalással teljesít a Tulajdonos 53200125-11062402 számú bankszámlájára. Első
alkalommal 2022. szeptember 15. napjáig. Az együttműködési megállapodás
hatálybalépésekor figyelembe veendő lakosságszámok a 2021. január 1.-jei KSH által
közölt adatok alapján az alábbiak: Gyomaendrőd: 13.362 fő, Dévaványa: 7.330 fő,
Ecsegfalva: 1.187 fő, Hunya: 613 fő, Csárdaszállás: 426 fő.
9. A 6. pontban nevesített feladatok alapján felmerülő költségekről (napi tartás és állatorvosi
szolgáltatás), a településenként vezetett nyilvántartást alapul véve Üzemeltető az adott
negyedévet követő hó 5. napjáig elszámolást küld a Kötelezett részére. Kötelezett az
elszámolás elfogadásáról teljesítési igazolást állít ki és küld meg Üzemeltető részére, a
negyedévet követő hó 10. napjáig. A teljesítés napja mindig a negyedév utolsó napja. A
teljesítési igazolás alapján az Üzemeltető számlát állít ki és küld meg Kötelezett részére,
mely számlát Kötelezett az adott negyedévet követő hó 20. napjáig köteles megtéríteni az
Üzemeltető 53300232-18654697 számú bankszámlájára.
A kiállított számla alátámasztó dokumentumai a Kötelezett által megbízott személy
aláírásával ellátott, a beszállított állatokról szóló szállítólevél; az Üzemeltető által, az
Ebrendészeti telepen vezetett sorszámozott, időrendi nyilvántartás; az Ebrendészeti
telepen kezelt állatok ellátásról kiállított állatorvosi számla másolata.
10. Amennyiben a kóbor állat tulajdonosa ismertté válik, úgy a tulajdonos a Kr. 8. § (1)
bekezdése alapján a 2. melléklet b) részében meghatározott és közzétett díjak
megtérítésére köteles. Amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget a tartási
kötelezettségének és díjhátralék / fizetési kötelezettség keletkezik, akkor ennek a díjnak a
behajtásáról a Kötelezett gondoskodik saját illetékességi területén.
11. Az Üzemeltető a Tulajdonos által működtetett www.gyomaendrod.hu honlapon a Kr. 9. §
(2)-(4) bekezdésében felsorolt adatokat közzéteszi.
12. A Felek rögzítik, hogy a Korm. rendelet 14. § (1)-(2) bekezdése értelmében az állat

tulajdonjogát átruházni kizárólag az állatot azonosító elektronikus transzponderrel (bőr alá
ültetett mikrochip) történő megjelöléssel, veszettség elleni védőoltással, széles spektrumú
féreghajtó szerrel való kezeléssel, valamint ivartalanítva vagy ivartalanítási
kötelezettséggel lehet. A kóbor állat a Kr. 11. § (4) bekezdésében részletezett feltételek
együttes teljesülése esetén adható örökbe.
13. A kóbor állat örökbeadása kizárólag írásbeli megállapodással történhet. A megállapodás
az örökbefogadó és az Üzemeltető között jöhet létre a Kr. 14. § (3)-(5) bekezdésében
meghatározottak alapján.
14. Kóbor állat örökbefogadásának feltételéül kell szabni a Kr. 8. § (1) bekezdésében
meghatározott költségek viselését. A Kötelezett az örökbefogadó javára kedvezőbb
feltételeket állapít meg. A Kr. 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
…………………………….
……….……Önkormányzatának
Képviselő-testülete
…/2022. (……….….) számú határozatával a 2. melléklet b) részében meghatározott
díjtételek örökbefogadó általi megfizetését teljes mértékben elengedi.
15. A Felek együttműködésük érdekében kapcsolattartókat jelölnek ki, az alábbiak szerint:
Kapcsolattartó Gyomaendrőd Város Önkormányzata részéről:
Neve:
Elérhetősége: Telefon:
E-mail:
Kapcsolattartó Zöldpark Nonprofit Kft. részéről:
Neve:
Elérhetősége: Telefon:
E-mail:
Kapcsolattartó…………………… Önkormányzat részéről:
Neve:
Elérhetősége: Telefon:
E-mail:
16. A Felek kijelentik, hogy amennyiben az állategészségügyi hatóság a Ebrendészeti telepen
zárlatot rendel el, úgy a zárlat idején a hatósági döntésben foglaltak az irányadók.
17. Jelen megállapodást a felek határozatlan időre kötik. Jelen megállapodást a felek rendes
felmondással 60 nap felmondási idővel írásban felmondhatják.
18. Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják. Az
együttműködési megállapodás 2022. július 1. napján lép hatályba
Jelen szerződés mellékleteit képezik:
1. melléklet: Megállapodás a Kr. 3. § (4) bekezdésében meghatározott jegyzői
feladatok átadásáról
2. melléklet: Ebrendészeti telep működtetési költségei (aminek a tartalma
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Zöldpark Nonprofit Kft. között létrejött
közszolgáltatási szerződés 4. és 6. mellékletének kivonata, 4. melléklet az alapja a 2. b)

mellékletnek (napi tartási költség és állatorvosi költség), 6. melléklet az alapja a 2. a)
mellékletnek (telep üzemeltetési költsége))
3. melléklet: A működési hozzájárulás megfizetésének dokumentuma (pénzeszköz
átadás-átvételi megállapodás)
Gyomaendrőd, 2022. ……………..
………………………………………
Toldi Balázs polgármester
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyomaendrőd, 2022. ……………..
………………………………………
Dinya József ügyvezető
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.

Gyomaendrőd, 2022. …………….
……………………………………
……………….. polgármester
………………….. Önkormányzata

MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött
egyrészről:
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (képviseli: Pap-Szabó Katalin
jegyző; székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.) (a továbbiakban: Jegyző),
másrészről:
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (képviseli: Dinya
József ügyvezető; székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelepi út 2.) (a továbbiakban:
Üzemeltető),
- a továbbiakban együtt: Felek - között az alábbiak szerint:
1. A Felek rögzítik, hogy a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és
elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021.
(XII. 27.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése „Az Ávtv. 48/A. § (3) bekezdése alapján a
kóbor állat tulajdonjogának átruházásáról, végleges elhelyezéséről, valamint életének
megengedett módon történő kioltásáról a jegyző gondoskodik. A jegyző ezen feladatai
ellátására megállapodást köthet az ebrendészeti telep üzemeltetőjével.” alapján a Jegyző a
felsorolt állatvédelmi hatósági feladatokat átadja az Üzemeltető részére.
2. Az Üzemeltető vállalja, hogy az 1. pontban rögzített feladatellátás céljából Jegyző által
átadott feladatköröket Üzemeltető a mindenkori jogszabályok figyelembevételével ellátja
a gyomaendrődi ebrendészeti telepre bekerült kóbor állatok tekintetében.
3. Jelen megállapodás kötelező mellékletét képezi az együttműködési megállapodásnak.

Kelt: Gyomaendrőd, 2022. június ….

-----------------------------------------Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal Jegyzője
Pap-Szabó Katalin
jegyző

------------------------------------------Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
Dinya József
ügyvezető

kivonat a Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Zöldpark Nonprofit Kft.
között létrejött közszolgáltatási szerződés 6. mellékletéből
2. a Ebrendészeti telep működési költségei
Megnevezés

Időszak/egységár
Ft/hó

Összeg
(Forintban)

Ebrendészeti telep működtetése

2022. júliusdecember (6
hónap)

3.246.402,-

Telep üzemeltetési költség

2022. júliusdecember (6
hónap)

1.869.942,-

Anyagköltség
Karbantartási anyag, felszerelés
Közmű költségek
Tisztító, és tisztálkodó szerek
Munkaruha, védőfelszerelés
Nyomtatvány költségek, írószer tisztítószer,
védőital

198.048,21.720,-

130.320,-

8.748,-

52.488,-

600,-

3.600,-

1.500,-

9.000,-

440,-

2.640,-

Igénybevett szolgáltatások

275.286,-

Épület bérleti díj, örzés díj

5.175,-

31.050,-

Utazás, kiküldetés költsége

20.880,-

125.280,-

Ügyvédi költség, könyvelés, munkavédelem,
üzemorvos

10.000,-

60.000,-

660,-

3.960,-

9.166,-

54.996,-

Telefon, internet, posta
Egyéb vegyes szolgáltatás
Személyi jellegű ráfordítások
Telepgondnok feladat Bér + járulék 6 hónap
Kóbor állat befogás, állatorvosi és tartási
költség

1.396.608,232.768,2022. júliusdecember (6
hónap)

1.396.608,1.751.460,-

Anyag és igénybevett szolgáltatási költség

1.110.000,-

Utazás, kiküldetés (gépkocsi használat)

35.000,-

210.000,-

Állateledel

50.000,-

300.000,-

100.000,-

600.000,-

Állatorvosi költség
Személyi jellegű ráfordítások
Állatbefogó feladat Bér+járulék 6 hónap
Bevétel a napi tartási és állatorvosi költségek
továbbszámlázásából

641.460,106.910,2022. júliusdecember (6
hónap)

641.460,-375.000

kivonat a Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Zöldpark Nonprofit Kft.
között létrejött közszolgáltatási szerződés 4. mellékletéből
2. b melléklet Napi tartási költség és állatorvosi szolgáltatás
1.
Kutyaeledel beszerzés
2,1 kg/nap
1 eb tartási költsége: 500
Ft/nap
2.

Állatorvosi szolgáltatás
(elektronikus transzponder
beültetése, veszettség elleni
védőoltás, oltási könyv
kiállítása, széles spektrumú
féregtelenítés stb.)

9 alkalom/hó

Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás
Amely
létrejött
egyrészről
……………………………………
(székhely:
…………………………………………….., képviseli ……………………………… polgármester) mint
Kötelezett (pénzeszköz átadó)
Másrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út
124. képviseli: Toldi Balázs polgármester), mint Tulajdonos (pénzeszköz átvevő)
között az alábbi napon és helyen a következő feltételekkel:
Előzmény:
Ez év január 2. napjától hatályba lépett a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának
átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes
szabályairól szóló 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet), mely
részletesen meghatározza a települési önkormányzatok és a jegyzők feladatait,
hatásköreit.
A rendelet előírja az önkormányzat feladatkörébe tartozó ebrendészeti tevékenység
kötelező ellátást saját szervezeti keretei között vagy önkormányzati társulás
keretében. Gyomaendrőd Város Ebrendészeti Telepét (továbbiakban: Ebrendészeti
telep), mely Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában áll, a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. üzemelteti, valamint működteti az ebrendészeti
tevékenységet.
A
………………………………………………..Önkormányzat
2022.
……………………………napján együttműködési megállapodást kötött Gyomaendrőd Város
Önkormányzatával és a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.-vel az Ebrendészeti
telep üzemeltetése, fenntartása, ebrendészeti telepre bekerült, befogott kóbor állatok
mentése, az állatok altatásának megelőzése, továbbiakban a kóbor állat
elhelyezésével és tulajdonjogának átruházásával kapcsolatos feladtatok ellátása
céljából. Az együttműködési megállapodás rögzíti, hogy a Kötelezett önkormányzat
működési hozzájárulást köteles fizetni Tulajdonos részére.
1.
A Felek megállapodnak, hogy Kötelezett az előzőekben meghatározott
feladatok ellátásáért működési hozzájárulást fizet. A fizetendő működési hozzájárulás
összege a Kötelezett Önkormányzat tárgyévet megelőző év január 1. napjának
állandó lakosság száma arányában kerül megállapításra. A fizetendő hozzájárulás
alapja az Együttműködési megállapodás 2. a melléklete szerint meghatározott Telep
üzemeltetési költség.
2.
Kötelezett minden negyedév utolsó hónapjának 15. napjáig átutalással teljesíti
a működési hozzájárulás megfizetését a Tulajdonos Takarékbank Zrt.-nél vezetett
53200125-11062402 számú bankszámlájára. A …. év … hó … napjától … év … hó …
napjáig terjedő időszakra eső hozzájárulás fizetési határideje: ... év … hó ... nap,
összege: … Ft (Az együttműködési megállapodás hatálybalépésekor figyelembe
veendő lakosságszámok a 2021. január 1.-jei KSH által közölt adatok alapján az

alábbiak: Gyomaendrőd: 13.362 fő, Dévaványa: 7.330 fő, Ecsegfalva: 1.187 fő, Hunya:
613 fő, Csárdaszállás: 426 fő).
3.
Kapcsolattartásra
Átvevő
által
………………………………………ügyintéző,
Átadó
által
……………………………………..ügyintéző

kijelölt
kijelölt

személy:
személy:

4.
Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő vitás
kérdéseket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton kívánják rendezni. A Bírói
út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett
eredményre. A jogvita eldöntésére a Szarvasi Járásbíróság kizárólagos illetékességét
kötik ki.
5.

A Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás aláírására jogosultak.

6.
A jelen megállapodásban a Felek által nem szabályozott kérdésekre a Ptk.
Rendelkezései az irányadók.
A Felek a jelen megállapodást, annak elolvasása, és értelmezése után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.
………………..…………, 2022. ………………

……………………………….
……………………
Önkormányzata
Kötelezett (pénzeszköz átadó)
Ellenjegyzés:

Gyomaendrőd, 2022. ……….………

…………………………….
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
Tulajdonos (pénzeszköz átvevő)
Ellenjegyzés:

10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2022. június 30-i ülésére
Tárgy:

Önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők díjmódosítási
kérelme
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Toldi Balázs polgármester

Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
A veszélyhelyzet idején hozott korlátozó intézkedések jelentős számban hatályukat vesztették, így megszűnt azon
korlátozó szabály is, miszerint nincs lehetőség az önkormányzatok fenntartásában és tulajdonában lévő
intézmények, illetve gazdasági társaságok által alkalmazott díjtételek emelésére. Az önkormányzati feladatot ellátó
intézmények és gazdasági társaságok vezetői felülvizsgálták az általuk nyújtott szolgáltatások díjtételeit. Az
intézményeink közül a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde és a Gyomaendrődi
Család-és Gyermekjóléti Központ a 2022. évben alkalmazott díjtételeken nem kíván módosítani 2022. július 1.
napjától sem. A Kállai Ferenc Művelődési Központ, a Szent Antal Népház és Művelődési Ház, a Határ Győző Városi
Könyvtár és a Zöldpark Nonprofit Kft. viszont módosítást kezdeményez az alkalmazott díjtételek összegeiben. A
veszélyhelyzet miatt hozott kormányzati döntések értelmében 2021. január 1. óta a 2020. évben alkalmazott díjak
maradtak hatályban, annak emelésére se az intézményeinknél, se a gazdasági társaságainknál nem volt eddig
lehetőség. A most kezdeményezett díjtétel módosításokat a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. január 1-jei
18,5%-os emelése mellett a növekvő infláció, üzemanyagár és a kialakult háborús helyzet negatív gazdasági hatásai
indokolják.
A Kállai Ferenc Művelődési Központ vezetője 2022. július 1. napjától az alábbi díjtételeket kívánja alkalmazni:
1. Kulturális célú közösségi tevékenységek bruttó terembérleti díjai:
Megnevezés
Fűtés nélkül 2020.
Fűtés nélkül
Fűtéssel 2020.
Fűtéssel 2022.07.01.
2022.07.01.
Klubtermek
2200 Ft/óra
2300 Ft/óra
3000 Ft/óra
3100 Ft/óra
Nézőtér II.
3000 Ft/óra
3100 Ft/óra
4000 Ft/óra
4100 Ft/óra
2. Kereskedelmi célú tevékenységek bruttó terembérleti díja:
Megnevezés
Fűtés nélkül 2020.
Fűtés nélkül
2022.07.01.
Klubtermek
5000 Ft/óra
5500 Ft/óra
Nézőtér II.
6000 Ft/óra
6500 Ft/óra

Fűtéssel 2020.
6000 Ft/óra
7000 Ft/óra

Fűtéssel
2022.07.01.
6500 Ft/óra
7500 Ft/óra

3. Önkormányzati intézmények, civil szerveztek, oktatási intézmények kulturális célú rendezvényeinek bruttó
bérleti díja:
Megnevezés
Fűtés nélkül 2020.
Fűtés nélkül
Fűtéssel 2020.
Fűtéssel 2022.07.01.
2022.07.01.
Nagyterem
12000 Ft/alkalom 12500 Ft/alkalom
15000 Ft/alkalom
15500 Ft/alkalom
3-4 óra rendezvény + 2
alkalommal 2 óra próba
További próbák
2500 Ft/óra
2500 Ft/óra
3000 Ft/óra
3000 Ft/óra
4. Egyéb rendezvények esetében alkalmazott bruttó bérleti díj:
Megnevezés
Nagyterem
Berendezés, pakolás,
dekorálás

Fűtés nélkül 2020.

Fűtés nélkül
2022.07.01.
120000 Ft/alkalom
120000
Ft/alkalom
1000 Ft/óra
1200 Ft/óra

5. Technikusi igény bruttó díja:
Alaphangosítás: 2020. évben: 2500 Ft/óra, 2022. évben: 2540 Ft/óra
35

Fűtéssel 2020.
150000 Ft/alkalom

Fűtéssel
2022.07.01.
150000 Ft/alkalom

1500 Ft/óra

1500 Ft/óra

6. Egyéb szolgáltatások bruttó díjtételei:
Megnevezés
Egyéb helység - irodahelyiség-bérleti díja
Technikai eszköz bérleti díja
Asztal (fix asztal)
Szék (szürke, barna)
Nyomtatás, fénymásolás A/4 feketefehér 1 oldalas
Nyomtatás, fénymásolás A/4 feketefehér 2 oldalas
Nyomtatás, fénymásolás A/3 feketefehér 1 oldalas
Nyomtatás, fénymásolás A/3 feketefehér 2 oldalas
Nyomtatás, fénymásolás A/4 színes 2
oldalas
Nyomtatás, fénymásolás A/3 színes 2
oldalas
Laminálás laponként A/4
Laminálás laponként A/3

2020. (Ft)
30000 Ft/hó
12000 Ft/alkalom
300 Ft/db
150 Ft/db
25 Ft

2022.07.01. (Ft)
30000 Ft/hó
12000 Ft/alkalom
300 Ft/db
150 Ft/db
25 Ft

40 Ft

40 Ft

50 Ft

50 Ft

70 Ft

70 Ft

120 Ft

120 Ft

250 Ft

250 Ft

100 Ft
200 Ft

100 Ft
200 Ft

7. Körös Látogatóközpont szolgáltatásainak bruttó díjtételei:
Megnevezés
Belépőjegy
Kedvezményes belépőjegy
Terembérleti díj

2020. (Ft)
600 Ft/fő
400 Ft/fő
3000 Ft/fő

2022.07.01. (Ft)
700 Ft/fő
500 Ft/fő
3000 Ft/fő

8. Erzsébet-ligeti kilátó és lombkorona sétány szolgáltatásainak bruttó díjtételei:
Megnevezés
Belépőjegy
Kedvezményes belépőjegy
Csónak kölcsönzés
Interaktív játék (csoportos belépő
esetén)

2020. (Ft)
600 Ft/fő
400 Ft/fő
2000 Ft/csónak/óra
250 Ft/fő

2022.07.01. (Ft)
700 Ft/fő
500 Ft/fő
2500 Ft/csónak/ óra
250 Ft/fő

9. Szent László rendezvény tér és Vízi színpad szolgáltatásainak bruttó díjtételei:
Megnevezés
Bérleti díj (anyakönyvi
szolgáltatáshoz,
asztal+asztalszoknya+ 10 szék,
pezsgőspohár, tálca)
Vízi színpad esküvői díszítése az
intézmény kellékeivel
Bérleti díj

2020. (Ft)
10000 Ft/alkalom

2022.07.01. (Ft)
10000 Ft/alkalom

30000 Ft/alkalom

30000 Ft/alkalom

eseti megegyezés alapján

eseti megegyezés alapján

A Szent Antal Népház és Művelődési Ház vezetője 2022. július 1. napjától az alábbi díjtételeket kívánja
alkalmazni:
1. Népház
1.1 Rendszeresen (hetente, havonta) az intézményben működő civil szervezetek, csoportok részére
megállapított bruttó díj (bevételes rendezvényekre nem vonatkoznak ezen díjak:
Megnevezés
Konferencia terem, földszinti fűtés nélkül
terem
fűtéssel
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2020. (forint/óra)
1300

2022.07.01. (forint/óra)
2000

2000

3000

Klubterem
Szombat, vasárnap és
ünnepnapi ügyeleti pótlék

fűtés nélkül
fűtéssel

1000
1200
800

1500
2000
1000

1.2 Kereskedelmi tevékenységek, valamint civil szervezetek, intézmények, cégek, vállalkozások és egyéb
tevékenységet folytatók belépődíjas rendezvényei részére megállapított bruttó díj:
Megnevezés
Konferencia terem, földszinti terem
Fűtéssel
Klubterem

Fűtés nélkül
5000
Fűtés nélkül
Fűtéssel

Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti pótlék

2020.
(forint/óra)
4500
7000
2200
3200
800

2022.07.01.
(forint/óra)
5000
2200
3200
1000

1.3 Egyéb, az előzőekbe nem tartozó rendezvények (pl.: tanfolyam, gyűlés, oktatás, előadás, megbeszélés)
részére megállapított bruttó díj:
Megnevezés
Konferencia terem, földszinti terem

Fűtés nélkül
Fűtéssel
Fűtés nélkül
Fűtéssel

Klubterem
Szombat, vasárnap és ünnepnapokon ügyeleti pótlék
Tárgyi eszközök bérlete
Technikai eszközök (forint/alkalom)
Asztal (forint/darab)
Szék (forint/darab)
2.

2020.
2500
250
100

2022.07.01.
(forint/óra)
3000
4000
1500
2400
1000
2022.07.01.
5000
250
100

Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény, Gyomai Táj-és Alkotóház bruttó díjai:

Megnevezés
Teljes áru belépő
Kedvezményes belépő
Kézműves foglalkozás csoportos
Kemencés sütő foglalkozás csoportos
Mézeskalács készítő foglalkozás csoportos
Csizmadia foglalkozás csoportos
Kemencés ételek bemutatója családi program
Falusi disznótor bemutató csoportos
3.

2020.
(forint/óra)
2500
3000
1500
2400
800

2020. (forint/fő)
400
300
800
800
800
800
2000
ár változó

2022.07.01. (forint/fő)
500
400
1200
1200
1200
1200
3000
ár változó

Szent Antal Zarándokház-szálláshely bruttó díjai:

Szobák
szállásdíja

Diák (14 évtől
Di
Gyermek (3-14
diákigazolvánnyal) Felnőtt 2022.07.01.
diáki
éves) 2022.07.01.
2020.
2
2600
2000
2200
3600
2300
Ft/fő/vendégéjszaka Ft/fő/vendégéjszaka Ft/fő/vendégéjszaka Ft/fő/vendégéjszaka Ft/fő/vendégéjszaka Ft/fő/v
Felnőtt 2020.

Gyermek (3-14
éves) 2020.

Megnevezés
Kemencehasználat fűtéssel + ügyelet

Zarándokház ebédlő és udvari
létesítmények, valamint Bárka Fűtve (forint/óra)

2020. (Ft)
5000 Ft/alkalom

Fűtés nélkül
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Fűtve (forint/óra)

2022.07.01. (Ft)
5000 Ft/alkalom

Fűtés nélkül

Halászati Látogatóközpont
bérlete
Kereskedelmi tevékenységek,
valamint civil szervezetek,
intézmények, cégek,
vállalkozások és egyéb
tevékenységet folytatók
belépődíjas rendezvényei
részére
Egyéb, az előzőekbe nem
tartozó (Pl.: hitéleti foglalkozás,
tanfolyam, gyűlés, oktatás,
előadás, megbeszélés stb.)
rendezvények
Szombat, vasárnap és
ünnepnapokon
ügyeleti pótlék
4.

2020.

(forint/óra) 2020.

4200

3700

5500

4500

2200

1800

3500

3000

800

1000

Szent Antal Kenyérsütő Ház bruttó díjtételei:

Megnevezés
Csoportos gyermekfoglalkozások
Kemencés ételek bemutatója
(családi program)
Kelt tészta sütésbemutatóra belépő teljes áru
Kelt tészta sütésbemutatóra belépő kedvezményes
5.

(forint/óra)
2022.07.01.

2022.07.01.

2020. (forint/fő) 2022.07.01.(forint/fő)
800
1200
2000

3000

500
400

700
500

Bárka Halászati Látogatóközpont bruttó díjtételei:

Megnevezés
Belépődíj

Teljes áru (Ft/fő)
2020.
500

Kedvezményes
Teljes áru (Ft/fő) Kedvezményes (Ft/fő)
(Ft/fő) 2020.
2022.07.01.
2022.07.01.
400
600
500

Megnevezés
Múzeumpedagógiai foglalkozás (csoportos)

2020. (forint/fő)
800

2022.07.01. (forint/fő)
1200

A Határ Győző Városi Könyvtár vezetője 2022. július 1. napjától az alábbi díjtételeket kívánja alkalmazni:
Könyvtári szolgáltatások tervezett bruttó díjai:
Tevékenység
Fénymásolás, nyomtatás 1 oldal szöveg/Kép fekete-fehér A/4
Fénymásolás, nyomtatás 2 oldalas szöveg/Kép fekete-fehér A/4
Fénymásolás, nyomtatás 1 oldal szöveg/Kép fekete-fehér A/3
Fénymásolás, nyomtatás 2 oldalas szöveg/Kép fekete-fehér A/3
Fénymásolás, nyomtatás kép 100 %-ban fedett, színes A/4
Fénymásolás, nyomtatás kép 50 %-ban fedett, színes A/4
Fénymásolás, nyomtatás kép 100 %-ban fedett, színes A/3
Fénymásolás, nyomtatás kép 50 %-ban fedett, színes A/3
Laminálás laponként A/4
Laminálás laponként A/3
Szkennelés oldalanként A/4
Szkennelés oldalanként A/3
Számítógép használat félórát meghaladó, minden megkezdett félóra
Számítógép használat minden megkezdett félóra beiratkozás nélkül
Elveszett olvasójegy pótlása
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2020. ( 2022.07.01. (Ft)
Ft)
20
30
30
40
40
60
60
80
150
200
100
150
300
400
150
200
100
200
200
300
50
50
100
100
100
100
100
100
50
50

Könyvtárközi kölcsönzés postaköltség térítése
Megrongált vonalkód cseréje
Késedelmes visszahozás felszólítás előtt, 60 napot meghaladó
Első felszólítás postai úton
Második felszólítás postai úton
Harmadik felszólítás postai úton
Ajánlott levél felszólítás után postaköltség
+késedelmi díj
Elvesztés, rongálás
- ha a könyv beszerzési ára 500 Ft alatti
- ha feletti, a könyv beszerzési ára+ 500 Ft, de minimum 1000 Ft
Terembérlet, megkezdett óra nyitvatartási időn kívül
Hirdetések bruttó díjai:
A/4 egész oldal
A/4 ½ oldal
A/4 ¼ oldal
A/4 1/8 oldal
A/4 1/16 oldal
Kiskeretes

Méret
19 x 25,5 cm
19 x 12 cm, vagy 12 x 19 cm
9 x 12 cm vagy 12 x 9 cm
6 x 9 cm, vagy 9 x 6 cm
6 x 4,5 cm, vagy 4,5 x 6 cm
~4,5 x ~3,5 cm-es

2019. (Ft)

40000
20000
10000
6500
4500
2000

800
50
200
350
450
650
650
500

2500
50
300
500
700
800
800
500

1000

1000

6000

10000

2022.07.01. (Ft)
45000
22500
12000
7000
5000
3000

A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft., mint a Varga Lajos Sportcsarnok és a Műfüves futballpálya üzemeltetője
2022. július 1-jétől az alábbi bérleti díj módosítások bevezetését javasolja. Az üzemeltető a 2018-évre jóváhagyott
díjtételeket alkalmazta az elmúlt 4 évben.
Varga Lajos Sportcsarnok díjtételei

Megnevezés
Gyomaendrődön székhellyel vagy
telephellyel rendelkező sportkörök,
sportegyesületek
Egyéb igénybe vevők

2018. (forint/óra)
4000
5000

bruttó ár

2022.07.01. (forint/óra)
4600
6000

Műfüves futballpálya díjtételei
bruttó ár
Megnevezés
Gyomaendrődön székhellyel vagy
telephellyel rendelkező
sportkörök, sportegyesületek
pálya világítás nélkül (Ft/óra)
pálya világítással (Ft/óra)
pálya melletti öltöző használata
(Ft/alkalom)
Egyéb igénybe vevők
pálya világítás nélkül (Ft/óra)
pálya világítással (Ft/óra)
pálya melletti öltöző használata
(Ft/alkalom)

2018. évi bérleti díj

2022.07.01. bérleti díj

2900
3300
700

3300
3800
800

3900
4300
700

4500
5000
800

Kérem az előterjesztés alapján a döntési javaslatokban foglaltak elfogadását.
Döntéshozói vélemények
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Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

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

1. döntési javaslat
"Kállai Ferenc Művelődési Központ díjtételei"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kállai Ferenc Művelődési Központ által alkalmazott
díjtételeket az alábbi összegekkel fogadja el 2022. július 1-jétől:
1. Kulturális célú közösségi tevékenységek bruttó terembérleti díjai:
Megnevezés
Fűtés nélkül 2022.07.01.
Fűtéssel 2022.07.01.
Klubtermek
2300 Ft/óra
3100 Ft/óra
Nézőtér II.
3100 Ft/óra
4100 Ft/óra
2. Kereskedelmi célú tevékenységek bruttó terembérleti díja:
Megnevezés
Fűtés nélkül 2022.07.01.
Klubtermek
5500 Ft/óra
Nézőtér II.
6500 Ft/óra

Fűtéssel 2022.07.01.
6500 Ft/óra
7500 Ft/óra

3. Önkormányzati intézmények, civil szerveztek, oktatási intézmények kulturális célú rendezvényeinek bruttó
bérleti díja:
Megnevezés
Fűtés nélkül 2022.07.01.
Fűtéssel 2022.07.01.
Nagyterem
12500 Ft/alkalom
15500 Ft/alkalom
3-4 óra rendezvény + 2 alkalommal 2
óra próba
További próbák
2500 Ft/óra
3000 Ft/óra
4. Egyéb rendezvények esetében alkalmazott bruttó bérleti díj:
Megnevezés
Nagyterem
Berendezés, pakolás, dekorálás

Fűtés nélkül 2022.07.01.
120000 Ft/alkalom
1200 Ft/óra

Fűtéssel 2022.07.01.
150000 Ft/alkalom
1500 Ft/óra

5. Technikusi igény bruttó díja:
Alaphangosítás: 2540 Ft/óra
6. Egyéb szolgáltatások bruttó díjtételei:
Megnevezés
Egyéb helység - irodahelyiség-bérleti díja
Technikai eszköz bérleti díja
Asztal (fix asztal)
Szék (szürke, barna)
Nyomtatás, fénymásolás A/4 fekete-fehér 1 oldalas
Nyomtatás, fénymásolás A/4 fekete-fehér 2 oldalas
Nyomtatás, fénymásolás A/3 fekete-fehér 1 oldalas
Nyomtatás, fénymásolás A/3 fekete-fehér 2 oldalas
Nyomtatás, fénymásolás A/4 színes 2 oldalas
Nyomtatás, fénymásolás A/3 színes 2 oldalas
Laminálás laponként A/4
Laminálás laponként A/3

2022.07.01. (Ft)
30000 Ft/hó
12000 Ft/alkalom
300 Ft/db
150 Ft/db
25 Ft
40 Ft
50 Ft
70 Ft
120 Ft
250 Ft
100 Ft
200 Ft

7. Körös Látogatóközpont szolgáltatásainak bruttó díjtételei:
Megnevezés
Belépőjegy
Kedvezményes belépőjegy
Terembérleti díj

2022.07.01.(Ft)
700 Ft/fő
500 Ft/fő
3000 Ft/fő
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8. Erzsébet-ligeti kilátó és lombkorona sétány szolgáltatásainak bruttó díjtételei:
Megnevezés
Belépőjegy
Kedvezményes belépőjegy
Csónak kölcsönzés
Interaktív játék (csoportos belépő esetén)

2022.07.01. (Ft)
700 Ft/fő
500 Ft/fő
2500 Ft/csónak/ óra
250 Ft/fő

9. Szent László rendezvény tér és Vízi színpad szolgáltatásainak bruttó díjtételei:
Megnevezés
Bérleti díj (anyakönyvi szolgáltatáshoz,
asztal+asztalszoknya+ 10 szék, pezsgőspohár, tálca)
Vízi színpad esküvői díszítése az intézmény kellékeivel
Bérleti díj

2022.07.01. (Ft)
10000 Ft/alkalom
30000 Ft/alkalom
eseti megegyezés alapján

Határidők, felelősök:
Határidő: 2022. 07. 01.
Felelős: Diószegi Mónika
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
2. döntési javaslat
"Szent Antal Népház és Művelődési Ház díjtételei"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Antal Népház és Művelődési Ház által
alkalmazott díjtételeket az alábbi összegekkel fogadja el 2022. július 1-jétől:
1. Népház
1.1 Rendszeresen (hetente, havonta) az intézményben működő civil szervezetek, csoportok részére
megállapított bruttó díj (bevételes rendezvényekre nem vonatkoznak ezen díjak:
Megnevezés
Konferencia terem, földszinti terem
Klubterem
Szombat, vasárnap és ünnepnapi
ügyeleti pótlék

2022.07.01. (forint/óra)

fűtés nélkül
fűtéssel
fűtés nélkül
fűtéssel

2000
3000
1500
2000
1000

1.2 Kereskedelmi tevékenységek, valamint civil szervezetek, intézmények, cégek, vállalkozások és egyéb
tevékenységet folytatók belépődíjas rendezvényei részére megállapított bruttó díj:
Megnevezés
Konferencia terem, földszinti terem
Fűtéssel
Klubterem

Fűtés nélkül
Fűtés nélkül
Fűtéssel

Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti pótlék

7000

2022.07.01.
(forint/óra)
5000
2200
3200
1000

1.3 Egyéb, az előzőekbe nem tartozó rendezvények (pl.: tanfolyam, gyűlés, oktatás, előadás, megbeszélés)
részére megállapított bruttó díj:
Megnevezés
Konferencia terem, földszinti terem

Fűtés nélkül
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2022.07.01.
(forint/óra)
3000

Fűtéssel
Fűtés nélkül
Fűtéssel

Klubterem
Szombat, vasárnap és ünnepnapokon ügyeleti pótlék

4000
1500
2400
1000

Tárgyi eszközök bérlete
Technikai eszközök (forint/alkalom)
Asztal (forint/darab)
Szék (forint/darab)
2.

2022.07.01.
5000
250
100

Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény, Gyomai Táj-és Alkotóház bruttó díjai:

Megnevezés
Teljes áru belépő
Kedvezményes belépő
Kézműves foglalkozás csoportos
Kemencés sütő foglalkozás csoportos
Mézeskalács készítő foglalkozás csoportos
Csizmadia foglalkozás csoportos
Kemencés ételek bemutatója családi program
Falusi disznótor bemutató csoportos
3.

2022.07.01. (forint/fő)
500
400
1200
1200
1200
1200
3000
ár változó

Szent Antal Zarándokház-szálláshely bruttó díjai:

Szobák
szállásdíja

Felnőtt 2022.07.01.
3600 Ft/fő/vendégéjszaka

Gyermek (3-14 éves)
2022.07.01.
2300 Ft/fő/vendégéjszaka

Megnevezés
Kemencehasználat fűtéssel + ügyelet

2022.07.01. (Ft)
5000 Ft/alkalom

Zarándokház ebédlő és udvari létesítmények,
valamint Bárka Halászati Látogatóközpont
bérlete
Kereskedelmi tevékenységek, valamint civil
szervezetek, intézmények, cégek, vállalkozások és
egyéb tevékenységet folytatók belépődíjas
rendezvényei részére
Egyéb, az előzőekbe nem tartozó (Pl.: hitéleti
foglalkozás, tanfolyam, gyűlés, oktatás, előadás,
megbeszélés stb.) rendezvények
Szombat, vasárnap és ünnepnapokon
ügyeleti pótlék
4.

Fűtve (forint/óra)
2022.07.01.

Fűtés nélkül (forint/óra)
2022.07.01.

5500

4500

3500

3000

1000

Szent Antal Kenyérsütő Ház bruttó díjtételei:

Megnevezés
Csoportos gyermekfoglalkozások
Kemencés ételek bemutatója
(családi program)
Kelt tészta sütésbemutatóra belépő teljes áru
Kelt tészta sütésbemutatóra belépő kedvezményes
5.

Diák (14 évtől
diákigazolvánnyal) 2022.07.01.
2600 Ft/fő/vendégéjszaka

2022.07.01. (forint/fő)
1200
3000
700
500

Bárka Halászati Látogatóközpont bruttó díjtételei:

Megnevezés

Teljes áru (Ft/fő) 2022.07.01.
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Kedvezményes (Ft/fő) 2022.07.01.

Belépődíj

600

Megnevezés
Múzeumpedagógiai foglalkozás (csoportos)

500

2022.07.01. (forint/fő)
1200

Határidők, felelősök:
Határidő: 2022. 07. 01.
Felelős: Dr. Szonda István
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
3. döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár díjtételei"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Határ Győző Városi Könyvtár által alkalmazott
díjtételeket az alábbi összegekkel fogadja el 2022. július 1-jétől:
Könyvtári szolgáltatások tervezett bruttó díjai:
Tevékenység
Fénymásolás, nyomtatás 1 oldal szöveg/Kép fekete-fehér A/4
Fénymásolás, nyomtatás 2 oldalas szöveg/Kép fekete-fehér A/4
Fénymásolás, nyomtatás 1 oldal szöveg/Kép fekete-fehér A/3
Fénymásolás, nyomtatás 2 oldalas szöveg/Kép fekete-fehér A/3
Fénymásolás, nyomtatás kép 100 %-ban fedett, színes A/4
Fénymásolás, nyomtatás kép 50 %-ban fedett, színes A/4
Fénymásolás, nyomtatás kép 100 %-ban fedett, színes A/3
Fénymásolás, nyomtatás kép 50 %-ban fedett, színes A/3
Laminálás laponként A/4
Laminálás laponként A/3
Szkennelés oldalanként A/4
Szkennelés oldalanként A/3
Számítógép használat naponta egy alkalommal, megkezdett félóra
Számítógép használat félórát meghaladó, minden megkezdett félóra
Számítógép használat minden megkezdett félóra beiratkozás nélkül
Elveszett olvasójegy pótlása
Könyvtárközi kölcsönzés postaköltség térítése
Megrongált vonalkód cseréje
Késedelmes visszahozás felszólítás ellőtt, 60 napot meghaladó
Első felszólítás postai úton
Második felszólítás postai úton
Harmadik felszólítás postai úton
Ajánlott levél felszólítás után postaköltség
+késedelmi díj
Elvesztés, rongálás
- ha a könyv beszerzési ára 500 Ft alatti
- ha feletti, a könyv beszerzési ára+ 500 Ft, de minimum 1000 Ft
Terembérlet, megkezdett óra nyitvatartási időn kívül
Hirdetések bruttó díjai:
A/4 egész oldal
A/4 ½ oldal
A/4 ¼ oldal
A/4 1/8 oldal

Méret
19 x 25,5 cm
19 x 12 cm, vagy 12 x 19 cm
9 x 12 cm vagy 12 x 9 cm
6 x 9 cm, vagy 9 x 6 cm
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2022.07.01. (Ft)
30
40
60
80
200
150
400
200
200
300
50
100
0
100
100
50
2500
50
300
500
700
800
800
500
1000
10000
2022.07.01. (Ft)

45000
22500
12000
7000

A/4 1/16 oldal
Kiskeretes

6 x 4,5 cm, vagy 4,5 x 6 cm
~4,5 x ~3,5 cm-es

5000
3000

Határidők, felelősök:
Határidő: 2022. 07. 01.
Felelős: Dinyáné Bánfi Ibolya
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
4. döntési javaslat
"Zöldpark Nonprofit Kft. díjtételei"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöldpark Nonprofit Kft. által alkalmazott díjtételeket
az alábbi összegekkel fogadja el 2022. július 1-jétől:
Varga Lajos Sportcsarnok díjtételei

Megnevezés
Gyomaendrődön székhellyel vagy telephellyel rendelkező
sportkörök, sportegyesületek
Egyéb igénybe vevők
Műfüves futballpálya díjtételei

bruttó ár

2022.07.01. (forint/óra)
4600
6000

bruttó ár
2022.07.01. évi bérleti díj

Megnevezés
Gyomaendrődön székhellyel vagy telephellyel
rendelkező sportkörök, sportegyesületek
pálya világítás nélkül (Ft/óra)
pálya világítással (Ft/óra)
pálya melletti öltöző használata (Ft/alkalom)
Egyéb igénybe vevők
pálya világítás nélkül (Ft/óra)
pálya világítással (Ft/óra)
pálya melletti öltöző használata (Ft/alkalom)

3300
3800
800
4500
5000
800

Határidők, felelősök:
Határidő: 2022. 07. 01.
Felelős: Dinya József
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2022. június 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2022. évi útfelújítási terv átütemezése
Pardi László osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az idei éveben a Képviselő-Testület már több alkalommal is tárgyalta az idei évi út-járda és parkoló építési és
felújítási programunk tartalmát, melynek az elfogadott tartalma az alábbi táblázatban látható:

Vásártéri lakótelep (22-32-33)
Vásártéri lakótelep (parkoló)
Vásártéri lakótelep (18-21)
Kossuth út Pásztor János kereszteződés
Jókai utca Fő út és Botond utca között
Fő út Ipartelep út és az újkert sor között
Egyházi iskola 1.
Egyházi iskola 2.
Selyem út-Október 6 ltp
Október 6 ltp
Október 6. ltp. Kondi park
Apponyi út
Fő út (Napkeleti)
összesen
Vásártéri ltp 4 lakásos
Népliget út
Damjanich utca

Járda

Út

Selyem út kereszteződések kanyarodóív kiépítése

Béke utca
Öregszőlő
Kátyúzás

Vásártéri ltp óvoda előtt
Fő út 12.

összesen

Parkoló

összesen

150 m
25 m
173 m
20 m
112 m
678 m
102 m
35 m
253 m
34 m
18 m
138 m
35 m

4 777 440 Ft
584 525 Ft
5 375 663 Ft
176 100 Ft
949 760 Ft
5 749 440 Ft
2 356 812 Ft
818 335 Ft
4 455 330 Ft
299 370 Ft
420 858 Ft
1 822 635 Ft
2 154 435 Ft
29 940 703 Ft

130 m
147 m
245 m
14 m
14 m
14 m
14 m
14 m
373 m
2000 m2
2000 m2

8 229 385 Ft
3 842 213 Ft
5 927 875 Ft
512 120 Ft
512 120 Ft
512 120 Ft
512 120 Ft
512 120 Ft
10 965 003 Ft
2 700 000 Ft
14 500 000 Ft
49 426 325 Ft

175 m2
231 m2

4 430 350 Ft
4 779 318 Ft
9 209 668 Ft
88 576 696 Ft
23 915 708 Ft
112 492 404 Ft

Mindösszesen
Áfa
Bruttó összesen

A fenti táblázatban csak a kizárólag saját finanszírozású munkák szerepelnek, melyhez társul a Belügyminisztériumi
forrással támogatott Selyem úti felújítási projekt, mely során a Selyem út (Városháza-Toronyi utca) 1060 m hosszú
szakaszának felújítására nyertünk támogatást. A munka becsült értéke bruttó 53,1 millió forint.
A projektek műszaki dokumentációi elkészültek, melyek alapján elkészült a közbeszerzési felhívás is. Időközben
indikatív ajánlatokat kértünk be a munkák elvégzésére és a beérkezett 5 indikatív ajánlat azt támasztja alá, hogy a
rendelkezésünkre álló forrás mintegy nettó 13 millió forinttal kevesebb, mint a legkedvezőbb ajánlat. Az idei munkák
finanszírozásához a költségvetési rendelet elfogadása után még további 41.278.171 Ft-ot csoportosított át a
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Képviselő-testület, így már további forrás kijelölést nem javaslunk. Elegendő forrás nélkül pedig a későbbiekben
induló közbeszerzési eljárást nem lehet eredményesen lezárni. A beérkezett indikatív ajánlatokból kiderül, hogy a
Vásártéri ltp óvoda előtti és a Fő út 12 szám előtti parkoló későbbi megvalósítása a hiányt megszűntetné, ezért ezek
2023-ra történő átütemezését javasoljuk. A parkolók megvalósításának átütemezése véleményünk szerint problémát
nem okoz a közlekedésben, mivel a Vásártéri óvoda előtt most is van ugyan akkora méretű parkoló, és 2021-ben a
Fő út 12 szám előtt már létesült parkoló idén annak bővítését terveztük.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.

Döntési javaslat
"Átütemezés"
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 Vásártéri ltp óvoda előtti és a Fő út 12 szám előtti
parkoló építését 2023-ra ütemezi át.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2022. június 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Oktatási és nevelési intézmények felújítása
Pardi László osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk a nyári időszakban szokta elvégezni az Önkormányzati tulajdonú oktatási és nevelési munkában
résztvevő ingatlanok felújítási munkáit, melyekről már a költségvetési rendeletben döntés születik.
A rendeletben forráselhatárolás történt Vásártéri Óvoda udvari térburkolatának felújítására és a Tulipános Óvoda
kerítésének felújítására. A Vásártéri Óvoda udvarán egy 230 m2 felületű burkolat újulna meg térkőburkolattal, míg a
Tulipános Óvodánál egy 28 m hosszú trapézlemez kerítés létesülne a szomszédos ingatlan felől.
A Vásártéri Óvoda udvari térburkolat felújítására 4.955.000 Ft, míg a Tulipános Óvoda kerítés építésére 875.000 Ft
lett betervezve. A két munka esetében meg történt a beszerzési eljárás és mindkét munka esetében a rendelkezésre
álló forrástól magasabb ajánlat érkezett be.
A Vásártéri Óvoda udvari térburkolat felújítására 353.626 Ft-al, a Tulipános Óvoda kerítés építésére pedig 252.684
Ft-al érkezett magasabb ár.
2022. június 10-én a Selyem Úti Óvodáért Alapítvány is megkereste levélben Önkormányzatunkat, melyben
tájékoztatást ad arról, hogy az alapítvány 3 millió forintos támogatást nyert a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től udvari
fejlesztő játékok beszerzésére. Sajnos a pályázat benyújtása után bekövetkezett áremelkedés miatti
költségnövekményt az alapítvány önállóan nem tudja finanszírozni, ezért 1.285.960 Ft-os támogatást kér a
pályázatuk megvalósításához.
2021. őszén a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola irányából is igény jelentkezett egy új kerékpártároló
létesítésére, mely egy 15*12 m méretű térkőburkolatból és 2 db 6 m-es összekötő járdából állna. Az építésre bekért
árajánlat szerint a kivitelezési költség bruttó 4.698.733 Ft. Sajnos az iskola igénye nevesítve nem került beépítésre a
költségvetésbe, terveink szerint az az „Oktatási vagyon működtetése” megnevezésű előirányzatból lett volna
finanszírozva, de az időközben bekövetkezett egyéb kiadások miatt az előirányzatból már nem lehet finanszírozni a
munkát.
A négy fejlesztés megvalósításához a rendeletben elkülönített 5.830.000 Ft-on felül további 6.591.003 Ft szükséges,
melynek forrása a 2021. évi szabad maradványa lehet.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

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

1. döntési javaslat
"Vásártéri Óvoda "
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 Vásártéri Óvoda (5500 Gyomaendrőd, Vásártéri
lakótelep 17.) udvari térburkolatának felújítását támogatja és a 2022. évi költségvetés 8. melléklete 6. sorában
található 4.955.000 Ft-os forrást a 2021. évi szabad maradványa terhére 353.626 Ft-al kiegészíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Tulipános Óvoda "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
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A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tulipános Óvoda (5500 Polyákhalmi út 1.) kerítés
építését támogatja és a 2022. évi költségvetés 8. melléklete 25. sorában található 875.000 Ft-os forrást a 2021. évi
szabad maradványa terhére 252.684 Ft-al kiegészíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Selyem Úti Óvoda"
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 Selyem Úti Óvodáért Alapítvány kérelmét támogatja
és az 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 103/1. szám alatti óvoda udvari fejlesztő játékok beszerzéséhez a 2021. évi
szabad maradványa terhére 1.285.960 Ft-os támogatást nyújt.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola"
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 Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
(5500 Gyomaendrőd, Népliget út 2.) udvari kerékpártárolójának építését támogatja és a megvalósításhoz 2021.
szabad maradványa terhére 4.698.733 Ft-os forrást biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2022. június 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Helyijárat működtetése
Pardi László osztályvezető, Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény korlátozza a közszolgáltatások
díjának változtatását, így a törvény hatálya alatt a helyi járat igénybevételének a pénzügyi feltételein sem az
Önkormányzat, sem a Szolgáltató nem változtathat oly módon, hogy az a lakosság számára drágább legyen, mint
korábban.
A törvény 147. §-a szerint a fenti korlátozás 2022. június 30. napjáig hatályos, így ezt követően a helyi járat
üzemeltetésének pénzügyi átszervezésének már jogszabályi akadálya nincs.
A Képviselő-testület az elmúlt időszakban többször is foglalkozott a szolgáltatás finanszírozásával és több
alkalommal is veszteségkompenzációs forrás keretet jelölt ki. Jelenleg a szolgáltatásban tapasztalható legnagyobb
változó költségtényező az üzemanyag ár, mely 2022. februárja óta csaknem a duplájára emelkedett ebben a jármű
kategóriában.
Mivel a koncessziós pályázat során megkötött közszolgáltatási szerződésünk értelmében a jegyárak csak a
költségvetési törvényben rögzített infláció mértékével emelhetők, ezért az elmúlt időszakban a társaságnál keletkező
hiányt csak az önkormányzati támogatás emelésével lehetett finanszírozni. A szerződésben rögzített korlátozó
tényezőből adódóan a fenti jogszabályi környezetváltozás ellenére sem lehet szerződésszerűen a jegyárakat emelni,
így a szolgáltatás további változatlan fenntartása csak az önkormányzat extra finanszírozása mellett lehetséges.
A Szolgáltatóval egyeztetve, az általuk biztosított adatokat alapul véve vizsgáltuk meg a jelenlegi piaci körülmények
közötti működési feltételeket.
Amennyiben a koncessziós pályázat során megkötött közszolgáltatási szerződés 2022. június 30. napját követően is
hatályban maradna, a Szolgáltatónál jelentkező költségek, bevételek és az önkormányzati kiegészítő támogatás
összege az alábbi táblázat szerint alakulna:
A táblázatban a 2022. július 1-jétől kalkulált költségeket és bevételeket hasonlítottuk össze a 2022. február 1-jétől
érvényes számadatokkal. Az összehasonlítás célja annak bemutatása, hogy amennyiben a szolgáltatás tartalma,
illetve a jelenlegi jegy-és bérletárak, valamint a kalkulált értékesített mennyiség nem változnának - tehát változó
tényező csak a költség - hogyan alakulna az önkormányzat által fizetendő kiegészítő támogatás havi összege. Az
összehasonlításnak azért ezen időszak az alapja, mert a jelenleg fizetendő havi 2.032.783 Ft összegű
önkormányzati kiegészítő támogatást 2022. február 1. óta biztosítja az Önkormányzat a Szolgáltató részére.
1.

tábla Havi nettó költségek és nettó bevételek bemutatása és összehasonlítása a jelenleg hatályban lévő
jegyárak és szolgáltatás mennyiség alapján (adatok Ft-ban)
Költségnemek
2022. február Megjegyzés
2022. július 1- Megjegyzés
Változás
1-jei állapot
jei állapot
szerinti nettó
szerinti nettó
adatok
adatok
Munkabér és
1 647 620
1 723 000
75 380
járulékai
Üzemanyag költség 724 491
-nettó üa. ár: 378 Ft/l 1 708 930
-nettó üa. ár:
984 439
-havi felhasznált üa.
637,72 Ft/l
menny.: 1 917 l
-havi felhasznált üa.
-havi megtett km:
menny.: 2 680 l
6 152 km
-havi megtett km: 8
(KALKULÁLT ADAT)
600 km (TÉNY
ADAT)
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Karbantartás, javítás 312 154
költsége
Általános költség
201 059
Biztosítások
145 594
költsége
Fizetendő adók
57 942
Bérleti díjak,
710 639
amortizáció
Tervezett üzleti profit 133 200
Összes költség
3 932 699
Összes bevétel
1 899 916

Önkormányzati
kiegészítő
támogatás

300 715

-11 439

229 475
171 935

28 416
26 341

67 130
696 662

9 188
-13 977

253 450
5 151 297
-menetjegy nettó ár: 1 899 916
138 Ft (700 db/hó)
-kedvezményes
bérlet: 488 Ft (970
db/hó)
-teljes árú bérlet: 2
028 Ft (12 db/hó)
-menetdíj tám.:1 346
Ft/db (970 db/hó)

2 032 783

3 251 381

120 250
1 218 598
-menetjegy nettó ár: 0
138 Ft (700 db/hó)
kedvezményes
bérlet: 488 Ft (970
db/hó)
-teljes árú bérlet: 2
028 Ft (12 db/hó)
-menetdíj tám.:1
346 Ft/db (970
db/hó)
1 218 598

A havi 1.218.598 Ft összegben jelentkező önkormányzati kiegészítő támogatás növekedést az alábbiak okozzák:
üzemanyagár emelés hatása: 497.883 Ft (1 917 l * 259,72 Ft/l)
havi felhasznált üzemanyag mennyiség növekedés hatása: 486.556 Ft (763 l * 637,72 Ft/l)
tervezett üzleti profit növekedés hatása: 120.250 Ft
egyéb költségek növekedésének hatása:113.909 Ft
A helyi közösségi közlekedés biztosítása kötelező önkormányzati feladat, így megvizsgáltuk, hogy a megváltozott
piaci körülményekhez hogyan tudna az önkormányzat a leghatékonyabban, de mégis a leggazdaságosabban
alkalmazkodni, milyen lehetőségeink adódnak:
1.
A jelenlegi közszolgáltatási szerződés fenntartása mellett többlet önkormányzati kiegészítő támogatás
biztosítása. A többlettámogatás összege az év hátralevő félévére 7.311.588 Ft (ezen kiegészítő támogatási összeg
még nettó 637,72 Ft/l üzemanyagár mellett került meghatározásra, a mai napon a Szolgáltató már nettó 662,9 Ft/l
üzemanyagárral számolt) , azaz az alaptámogatással együtt mindösszesen 19.508.286 Ft önkormányzati támogatás
szükséges a helyi járat finanszírozásához. Egész évre vetítve a feladatellátás 39.016.572 Ft önkormányzati forrást
igényel, ami 27.016.572 Ft-tal több, mint a szerződés 2017-es megkötésekor. Mivel az önkormányzati források köre
egyre szűkül, a növekvő energiaárak és infláció önkormányzatunkat is sújtja, így ezen alternatíva finanszírozására a
jövőben nem fog városunk elegendő forrással rendelkezni.
2.
A jelenlegi közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése, majd közvetlen odaítélés
útján a szolgáltatás fenntartása 2022. december 31. napjáig.
3.

2022. december 31. napjáig a feladatellátás egyéb lehetőségeinek vizsgálata külső szakértő bevonásával.

Az Önkormányzat jelen helyzetben kényszerpályán mozog, egyedüli lehetőség a jelenlegi közszolgáltatási
szerződés megszüntetés és közvetlen odaítélés útján a szolgáltatás fenntartása 2022. december 31. napjáig.
A 2022. július 1. – december 31.-ig terjedő időszakban -mivel a Felek között új szerződés jön létre - megnyílik a
lehetőség:
a korábbi utasszámlálás tapasztalatainak érvényesítésére, az alacsony kihasználtságú járatok
megszüntetésére
a jegy-és bérletárak emelésére
Járatok megszüntetése:
A)
A Szolgáltató a bizottsági ülésekre benyújtott anyagában a korábbi utasszámlálás tapasztalatai alapján
javaslatot tett a szolgáltatás csökkentésére, mely szerint:
Hétköznaponként 2 járati kör (10:20-as és a 18:15-ös) kerülne megszüntetésre
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Hétvégi járatok teljes megszüntetése
B) A Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülésén (2022. június 27.) tovább vizsgálta a buszközlekedés működtetésének
lehetőségeit annál fogva, hogy a rendes ülésre beterjesztett anyag kiegészítést, pontosítást igényelt mind a
Szolgáltató, mind az Önkormányzat részéről. Ezen ülésen elhangzott a bizottsági tagok részéről kérésként annak
további vizsgálata, hogy vannak-e még olyan járatok, melyek megszüntetése nem okoz komolyabb sérülést a feladat
ellátásában. A Szolgáltató korábbi javaslatát az alábbiak szerint módosította:
Hétköznaponként 3 járati kör (5:20-as, 10:20-as és a 18:15-ös) kerülne megszüntetésre
Hétvégi járatok teljes megszüntetése
Amennyiben megszüntetésre kerülnének a hétvégi járatok, úgy nem csak üzemanyag, hanem bér megtakarítás is
elérhető.
Jegy-és bérletár emelése:
Ha a jelenlegi közszolgáltatási szerződés megszüntetésre kerül, akkor a menetdíjjak emelésének már nem lesz
akadálya, ezért az új átmeneti szolgáltatási rendszerben bruttó 300 Ft-os menetjegy, bruttó 1.500 Ft-os
kedvezményes bérlet és bruttó 5.000 Ft-os teljes árú bérlet díjat javaslunk bevezetni.
A jelenlegi jegyárak:
Egy utazásra érvényes vonaljegy ára: bruttó 175 Ft
Teljes árú havi bérletjegy ára: bruttó 2.575 Ft
Kedvezményes (tanuló/nyugdíjas) havi bérletjegy ára: bruttó 620 Ft
Az áremelés kockázata - amit úgy ítélünk, hogy jelen helyzetben be kell vállalnunk - hogy nem tudjuk megbecsülni,
milyen hatással lesz az esetleges igénybe vevők számának alakulására.
A jelenlegi szerződésünk mellett jól látszik, hogy az Önkormányzatnak a meglévő finanszírozás mellett egy irreálisan
magas veszteségkompenzációval kellene kalkulálnia, ezért javasoljuk megfontolni a jelenlegi szerződéses viszony
felülvizsgálatát, megszüntetését.
Az elmúlt időszakban a több egyeztetést is folytatott Önkormányzatunk az országos tömegközlekedési menetrendet
összeállító Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft-vel (KTI), akitől sok érdemi információt kaptunk a jelenlegi
jogszabályi környezetről és a lehetőségeinkről.
Az egyik leglényegesebb információ az, hogy számos településen a helyi járatú tömegközlekedésbe beintegrálódtak
a helyközi járatok is, így az utazók a volán társaságok járatait helyi járatként használhatják különösebb fennakadás
nélkül.
Ezt a lehetőséget mi is megvizsgáltuk a munkanapi menetrendek tekintetében, melyet az 1. melléklet összehasonlító
táblázatában mutatunk be.
Az összehasonlításból jól látszik, hogy helyközi járattal számos helyij árat kiválthatónak tűnik, azonban ez
részletesebb vizsgálatot igényel menetrendi, költségvetési és jogi szempontból is.
A tárgyalások után árajánlatot kértünk a KTI-től az alábbi tevékenységekre:
Hálózat és menetrend vizsgálata, javaslattétel a jelenlegi utazási igények alapján:
a jelenlegi hálózat és menetrend áttekintése,
1-1 munkanapi és munkaszüneti napi utasszámlálás végrehajtása,
menetrendi, hálózati módosítási (teljesítménycsökkentési vagy növelési) javaslatok megtétele, járműigény
javaslat összeállítása,
helyi-helyközi integráció (helyközivel helyi feladatok ellátása) bemutatása, vizsgálata,
szakmai javaslat elkészítése.
A feladat teljes körű elvégzésére adott indikatív ajánlatuk 1.650.000 Ft +ÁFA.
Véleményünk szerint a jelenlegi helyzet fenntartása hosszú távon nem lehetséges, ezért a jelenlegi közszolgáltatási
szerződés megszüntetése és a szolgáltatás új alapokra helyezése szükséges.
Az új közszolgáltatási forma kidolgozásában tud nagy segítségünkre lenni a KTI a fenti árajánlatban szereplő
tevékenységeivel, azonban ehhez becslésünk szerint legalább 6 hónapra szükség van.
Erre a 6 hónapos időszakra a szolgáltatást továbbra is fent kell tartani, ezért javasoljuk a szolgáltatás ellátásának
közvetlen odaítélését a Mobilbusz Közlekedési Kft-nek, melyre lehetőséget biztosít az 1370/2007/EK rendelet, mely
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szerint kivételes esetekben, a rendelet által meghatározott feltételek teljesülése esetén versenyeztetés nélkül,
közvetlen odaítéléssel is lehetséges szolgáltatót kiválasztani.
Az odaítélés során figyelemmel kell lenni a „de minimis” szabályra. Ez a szabályozás biztosítja, hogy a kis- és
középvállalkozások az egyes hazai helyi közlekedési piacon védettek legyenek. Közvetlen odaítéléssel történő
szerződéskötésre van tehát lehetőség az ún. „de minimis”, csekély értékű szolgáltatások esetén is (1 millió EUR/év
vagy 300 ezer km/év alatti szolgáltatások), valamint a kis- és középvállalkozások esetében (legfeljebb 23 járművet
üzemeltető 2 millió EUR/év vagy 600 ezer km/év alatti szolgáltatások), illetve a szolgáltatás folyamatosságának
fenntartása érdekében szükséghelyzeti ellátás elrendelésével (maximum 2 évre).
A jelenlegi közszolgáltatási szerződés megszüntetését követően közvetlen odaítélés útján történne a helyi közösségi
közlekedés biztosítása 2022. július 1. napjától 2022. december 31. napjáig az alábbi feltételek mellett:
Alkalmazandó jegyárak 2022. július 1. napjától:
Egy utazásra érvényes vonaljegy ára: bruttó 300 Ft
Teljes árú havi bérletjegy ára: bruttó 5.000 Ft
Kedvezményes (tanuló/nyugdíjas) havi bérletjegy ára: bruttó 1.500 Ft
Megszüntetésre kerülő járatok (bizottsági rendes ülésekre beterjesztett anyag alapján):
Hétköznaponként 2 járati kör (10:20-as és a 18:15-ös)
Hétvégi összes járat
A döntés végrehajtását követően a járatpárok száma a nyári időszakban 13, tanítási időben 16. A nyári
időszakban a kalkulált futott km: 5.970 km/hó, tanítási időben: 7.594 km/hó.
Fentiek figyelembevételével a Szolgáltató nettó havi kiadásai és tervezett bevételei az alábbiak szerint alakulnak a
2022. július 1. – december 31. közötti időszakban:
2.

tábla Kalkulált havi nettó költségek és nettó bevételek bemutatása 2022. július 1. napjától, járatok
megszüntetése és áremelés figyelembe vétele mellett
Jegy árbevétel
db
Ft/db bruttó
Ft/db nettó
Nettó adatok
Menetjegy
700
300 Ft
236 Ft
165 200 Ft
Kedvezményes bérlet
970
1 500 Ft
1 181 Ft
1 145 570 Ft
Teljes árú bérlet
12
5 000 Ft
3 937 Ft
47 244 Ft
Szocpol. Menetdíj támogatás
970
1 710 Ft
1 346 Ft
1 305 620 Ft
Önkormányzati támogatás
1
2 032 783 Ft
2 032 783 Ft
2 032 783 Ft
Összes bevétel:
4 696 417 Ft
Kiadás
4 810 855 Ft
Csökkentett kiadás (a Szolgáltató által tervezett üzleti profit növekedés – 120 250 Ft nem támogatása esetén)
4 690 605 Ft
Kiadás és bevételek egyenlege
-5 812 Ft
(Abban az esetben ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy hétköznaponként nem 2, hanem 3 járati kört szüntet meg,
az önkormányzati kiegészítő támogatás havi összege a jelenleg fizetendő támogatáshoz képest 54.975 Ft-tal
csökkenne, azaz havi 1.977.808 Ft-ra módosulna.)
Fenti számítás bizonytalansági tényezői:
áremelés hatása az igénybe vevők számának alakulására, így a jegyár bevétel nagyságára
üzemanyag ár további emelkedése (előterjesztés készítés időpontjában bruttó 841,9 Ft)
A táblázat alapján a változtatásokkal (áremelés, járatok megszüntetése) a Szolgáltató vesztesége megszűnik abban
az esetben, ha a képviselő-testület nem fogadja el a 120.250 Ft-os üzleti profit emelést. Így az önkormányzati
kiegészítő támogatás összege a korábbi havi 2.032.783 Ft-ról 2.026.971 Ft-ra csökkenne 2022. július 1. napjától. Az
előterjesztésben is felsorolt bizonytalansági tényezőkre célszerű felkészülni és egy 1,8 millió forintos
veszteségkompenzálási keretösszeget kijelölni.
Az év hátralevő időszakának feladatellátásában rejlő, önkormányzatunkra háruló pénzügyi kockázat rendkívül
magas, így javasoljuk, hogy a közvetlen odaítélés időszakára kötendő szerződés felmondására legyen lehetősége
önkormányzatunknak abban az esetben, ha a Szolgáltatónál olyan mértékű veszteségkompenzálási igény
jelentkezik, hogy ezzel a havi önkormányzati támogatás összege meghaladja a 2.332.000 Ft-ot.
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Ha a fentiekben levezetett folyamattal a Képviselő-testület egyetért, akkor dönteni kell a MOBILBUSZ Közlekedési
Kft.-vel 2017. július 31-én megkötött közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, a
szolgáltatás folytonosság fenntartása érdekében a szolgáltatás közvetlen odaítéléséről, továbbá a finanszírozáshoz
szükséges forrás kijelöléséről.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági
Bizottság

A Bizottság javasolja Képviselő-testületnek, hogy a Gyomaendrőd Város
közigazgatási területén helyi, menetrend szerinti autóbusz járat biztosítására a
MOBILBUSZ Közlekedési Kft.-vel 2017. július 31-én megkötött közszolgáltatási
szerződés 2022. június 30-i hatállyal közös megegyezéssel történő
megszüntetéséről döntsön.
A
Bizottság javasolja Képviselő-testületnek, hogy a személyszállítási
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (továbbiakban Sztv.) 4. § (4)
bekezdés c) pontja alapján, az Sztv. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerint közvetlenül
bízza meg az autóbusszal végzett menetrend szerinti, helyi, közúti közszolgáltatás
biztosításával az általa kiválasztott és a feladatot vállaló közlekedési szolgáltatót az
alábbiak szerint:
A kijelölés által létrejövő közszolgáltatási szerződés időtartama: 2022. július 1. –
2022. december 31.
Közszolgáltatás tárgya: 14 db járat párral Gyomaendrőd Város közigazgatási
területén helyi, menetrend szerinti autóbusz járat biztosítása a jelenleg hatályban
lévő szerződésben megjelölt útvonalon. az Oktatási Miniszter által rendeletben
meghatározott tanítási napokon a menetrend szerinti 14 járat párból 6 db járattal az
iskolákat érintve közlekedik Gyomaendrőd közigazgatási területén.
A Kijelölt közszolgáltató megnevezése: MOBILBUSZ Közlekedési Kft. (5502
Gyomaendrőd, Borostyán u. 20/1., cégjegyzékszám: 04-09-007440, adószám:
13935373-2-04)
Egy utazásra érvényes vonaljegy ára: 300,-Ft
Teljes árú havi bérletjegy ára: 5000,-Ft
Kedvezményes (tanuló/nyugdíjas) havi bérletjegy ára: 1500,- Ft
Önkormányzati támogatás összege: 2.141.798 Ft/hó
A Bizottság javasolja Képviselő-testületnek, hogy Gyomaendrőd Város
közigazgatási területén helyi, menetrend szerinti autóbusz járat üzemeltetéséhez
2.141.798 Ft/hó önkormányzati támogatást biztosítson, továbbá 1.000.000 Ft-os
veszteségkompenzálási keretösszeggel, mely 2022. július 1 és 2022. december 31.
között használható fel.
Az Önkormányzati támogatás és a veszteségkompenzálás finanszírozásához a
2022. évi költségvetés városgazdálkodás kormányzati funkciójánál lévő „Működési
célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre” sorhoz 1.654.084 Ft-ot
csoportosítson át a 2022. évi költségvetés rendkívüli feladatokra elkülönített forrás
terhére.
A Bizottság javasolja Képviselő-testületnek, hogy Képviselő-testülete Gyomaendrőd
Város közigazgatási területén helyi, menetrend szerinti autóbusz járat
üzemeltetésének felülvizsgálatáról döntsön, melyhez külső szakértőt vonjon be. A
külső szakértő finanszírozásához 2.100.000 Ft-ot biztosítson a 2022. évi
költségvetés rendkívüli feladatokra elkülönített forrás terhére.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Gyomaendrőd Város
közigazgatási területén helyi, menetrend szerinti autóbusz járat biztosítására a
MOBILBUSZ Közlekedési Kft.-vel 2017. július 31-én megkötött közszolgáltatási
szerződés 2022. június 30-i hatállyal közös megegyezéssel történő
megszüntetéséről döntsön.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a személyszállítási
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (továbbiakban Sztv.) 4. § (4)
bekezdés c) pontja alapján, az Sztv. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerint közvetlenül
bízza meg az autóbusszal végzett menetrend szerinti, helyi, közúti közszolgáltatás
biztosításával az általa kiválasztott és a feladatot vállaló közlekedési szolgáltatót az
alábbiak szerint:
A kijelölés által létrejövő közszolgáltatási szerződés időtartama: 2022. július 1. –
2022. december 31. Közszolgáltatás tárgya: 16 db járat párral Gyomaendrőd Város
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közigazgatási területén helyi, menetrend szerinti autóbusz járat biztosítása a
jelenleg hatályban lévő szerződésben megjelölt útvonalon. az Oktatási Miniszter
által rendeletben meghatározott tanítási napokon a menetrend szerinti 14 járat
párból 6 db járattal az iskolákat érintve közlekedik Gyomaendrőd közigazgatási
területén.
A Kijelölt közszolgáltató megnevezése: MOBILBUSZ Közlekedési Kft. (5502
Gyomaendrőd, Borostyán u. 20/1., cégjegyzékszám: 04-09-007440, adószám:
13935373-2-04)
Egy utazásra érvényes vonaljegy ára: 300,-Ft
Teljes árú havi bérletjegy ára: 5000,-Ft
Kedvezményes (tanuló/nyugdíjas) havi bérletjegy ára: 1500,- Ft
Önkormányzati támogatás összege: 2.059.943 Ft/hó
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Gyomaendrőd Város
közigazgatási területén helyi, menetrend szerinti autóbusz járat üzemeltetéséhez 2
059 943 Ft/hó önkormányzati támogatást biztosítson, továbbá 1.800.000 Ft-os
veszteségkompenzálási keretösszeggel, mely 2022. július 1 és 2022. december 31.
között használható fel. Az Önkormányzati támogatás és a veszteségkompenzálás
finanszírozásához a 2022. évi költségvetés városgazdálkodás kormányzati
funkciójánál lévő „Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre”
sorhoz 1.962.963 Ft-ot csoportosítson át a 2022. évi költségvetés rendkívüli
feladatokra elkülönített forrás terhére.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Gyomaendrőd Város
közigazgatási területén helyi, menetrend szerinti autóbusz járat üzemeltetésének
felülvizsgálatáról döntsön, melyhez külső szakértőt vonjon be. A külső szakértő
finanszírozásához 2.100.000 Ft-ot biztosítson a 2022. évi költségvetés rendkívüli
feladatokra elkülönített forrás terhére.
Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja Képviselő-testületnek, hogy a Gyomaendrőd Város
közigazgatási területén helyi, menetrend szerinti autóbusz járat biztosítására a
MOBILBUSZ Közlekedési Kft.-vel 2017. július 31-én megkötött közszolgáltatási
szerződés 2022. június 30-i hatállyal közös megegyezéssel történő
megszüntetéséről döntsön.
A
Bizottság javasolja Képviselő-testületnek, hogy a személyszállítási
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (továbbiakban Sztv.) 4. § (4)
bekezdés c) pontja alapján, az Sztv. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerint közvetlenül
bízza meg az autóbusszal végzett menetrend szerinti, helyi, közúti közszolgáltatás
biztosításával az általa kiválasztott és a feladatot vállaló közlekedési szolgáltatót az
alábbiak szerint:
A kijelölés által létrejövő közszolgáltatási szerződés időtartama: 2022. július 1. –
2022. december 31.
Közszolgáltatás tárgya: 14 db járat párral Gyomaendrőd Város közigazgatási
területén helyi, menetrend szerinti autóbusz járat biztosítása a jelenleg hatályban
lévő szerződésben megjelölt útvonalon. az Oktatási Miniszter által rendeletben
meghatározott tanítási napokon a menetrend szerinti 14 járat párból 6 db járattal az
iskolákat érintve közlekedik Gyomaendrőd közigazgatási területén.
A Kijelölt közszolgáltató megnevezése: MOBILBUSZ Közlekedési Kft. (5502
Gyomaendrőd, Borostyán u. 20/1., cégjegyzékszám: 04-09-007440, adószám:
13935373-2-04)
Egy utazásra érvényes vonaljegy ára: 300,-Ft
Teljes árú havi bérletjegy ára: 5000,-Ft
Kedvezményes (tanuló/nyugdíjas) havi bérletjegy ára: 1500,- Ft
Önkormányzati támogatás összege: 2.141.798 Ft/hó
A Bizottság javasolja Képviselő-testületnek, hogy Gyomaendrőd Város
közigazgatási területén helyi, menetrend szerinti autóbusz járat üzemeltetéséhez
2.141.798 Ft/hó önkormányzati támogatást biztosítson, továbbá 1.000.000 Ft-os
veszteségkompenzálási keretösszeggel, mely 2022. július 1 és 2022. december 31.
között használható fel.
Az Önkormányzati támogatás és a veszteségkompenzálás finanszírozásához a
2022. évi költségvetés városgazdálkodás kormányzati funkciójánál lévő „Működési
célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre” sorhoz 1.654.084 Ft-ot
csoportosítson át a 2022. évi költségvetés rendkívüli feladatokra elkülönített forrás
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terhére.
A Bizottság javasolja Képviselő-testületnek, hogy Képviselő-testülete Gyomaendrőd
Város közigazgatási területén helyi, menetrend szerinti autóbusz járat
üzemeltetésének felülvizsgálatáról döntsön, melyhez külső szakértőt vonjon be. A
külső szakértő finanszírozásához 2.100.000 Ft-ot biztosítson a 2022. évi
költségvetés rendkívüli feladatokra elkülönített forrás terhére.
1. döntési javaslat
"Szerződés megszűnése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város közigazgatási területén helyi,
menetrend szerinti autóbusz járat biztosítására a MOBILBUSZ Közlekedési Kft.-vel 2017. július 31-én megkötött
közszolgáltatási szerződés 2022. június 30-i hatállyal közös megegyezéssel történő megszüntetéséről dönt.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Közvetlen odaítélés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi
XLI. törvény (továbbiakban Sztv.) 4. § (4) bekezdés c) pontja alapján, az Sztv. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerint
közvetlenül megbízza az autóbusszal végzett menetrend szerinti, helyi, közúti közszolgáltatás biztosításával az
általa kiválasztott és a feladatot vállaló közlekedési szolgáltatót az alábbiak szerint:
A kijelölés által létrejövő közszolgáltatási szerződés időtartama: 2022. július 1. – 2022. december 31.
Közszolgáltatás tárgya: 16 db járat párral Gyomaendrőd Város közigazgatási területén helyi, menetrend szerinti
autóbusz járat biztosítása a jelenleg hatályban lévő szerződésben megjelölt útvonalon. az Oktatási Miniszter által
rendeletben meghatározott tanítási napokon a menetrend szerinti 16 járat párból 6 db járattal az iskolákat érintve
közlekedik Gyomaendrőd közigazgatási területén.
A Kijelölt közszolgáltató megnevezése: MOBILBUSZ Közlekedési Kft. (5502 Gyomaendrőd, Borostyán u. 20/1.,
cégjegyzékszám: 04-09-007440, adószám: 13935373-2-04)
Egy utazásra érvényes vonaljegy bruttó ára: 300 Ft
Teljes árú havi bérletjegy bruttó ára: 5.000 Ft
Kedvezményes (tanuló/nyugdíjas) havi bérletjegy bruttó ára: 1.500 Ft
Önkormányzati támogatás összege: 2.026.971 Ft/hó
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Helyijárat finanszírozása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város közigazgatási területén helyi,
menetrend szerinti autóbusz járat üzemeltetéséhez 2 026.971 Ft/hó önkormányzati támogatást biztosít, továbbá
1.800.000 Ft-os veszteségkompenzálási keretösszeget különít el, mely 2022. július 1. és 2022. december 31. között
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használható fel.
A helyi közösségi közlekedés finanszírozásához a 2022. évi költségvetési rendelet működési céltartaléka között
rendkívüli feladatokra elkülönített forrás terhére 1.800.000 Ft összegű veszteségkompenzálási keretet képez a
tartalékok között.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"Szakértő bevonása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város közigazgatási területén helyi,
menetrend szerinti autóbusz járat üzemeltetésének felülvizsgálatáról dönt, melyhez külső szakértőt von be. A külső
szakértő finanszírozásához 2.100.000 Ft összegű keretet képez a 2022. évi költségvetés rendkívüli feladatokra
elkülönített forrás terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Helyi járat és Volán munkanapi menetrendek összehasonlító táblája
1. melléklet
Helyijárat

Volán

5:45

6:35
7:40
8:30

Szabadság tér - MÁV állomás

10:10
11:10
12:10
14:45
15:00
15:10
16:35
17:35
18:45
19:55

5:20
6:10
6:35
7:35

Szabadság tér - Népház

9:25
10:25
11:25
13:05
13:55
14:15
15:35
15:55

4:31
4:35
5:46
5:50
5:56
6:20
7:00
7:27
8:00
8:30
9:00
10:31
14:45
12:50
14:25
15:03
15:26
15:30
16:20
16:31
18:15
20:31
20:45
4:35
5:50
6:20
7:00
8:00
8:30
9:00
11:45
12:50

14:25
15:04
15:30

17:00
18:20
19:20
21:25
6:35

13:55
Szabadság tér - Öregszőlő

Szabadság tér - Fürdő

Szabadság tér - Nagylapos

Népház - MÁV állomás

15:55

8:30
10:10
11:10
15:00
15:10
15:35
15:55
17:00
19:20
6:55
15:35
4:55
5:30
6:20

7:10
7:20
8:10
10:20
10:50
11:50
13:20
14:40

16:20
17:15
17:34
18:15
20:45

8:30
8:36
11:11
14:11
14:25
15:06
16:20
16:56
17:46
18:46
22:51

5:45
6:25
6:46
6:51

8:41
9:26

11:16
14:16

14:50

16:15
16:30
17:20

18:30
19:40
21:35
4:55
5:30
6:20

7:10
7:20
8:10

Népház-Szabadság tér

10:20
10:50
11:50
13:20
14:40
14:50

16:15
16:30
17:20

18:30
19:40
21:35
Népház - Öregszőlő
Népház - Nagylapos

6:55
14:10
16:10
15:45

15:11
15:15
15:51

17:01
17:50
17:56
18:51

22:56
5:45
6:25
6:46
6:51

8:41
9:26

11:16
14:16
15:11
15:15
15:51

17:01
17:50
17:56
18:51

22:56

9:05
16:00

Népház - Fürdő

MÁV állomás - Szabadság tér

8:10
9:50
10:50
14:40
14:55
5:05
5:40
6:05
6:30
6:50
7:30
7:35
8:25
9:20
10:05
10:20
11:05
11:20
12:05
13:00
13:35
13:50
14:55
15:05
15:25
15:50
16:30
16:55
17:30
18:15
18:40
19:15
19:50
21:20
21:20
21:45
4:45

MÁV állomás - Népház

6:05
6:40
6:50
7:30

5:15
6:15
6:35
6:55
7:00
8:50
9:35

11:25
11:30

14:25
14:55
15:20
15:25
16:00
16:25
17:10
17:30
18:00
18:05
19:00
21:25

23:05
4:07
5:55
6:25

7:05

9:20
10:20
11:20
13:00
13:50
14:20
15:25
15:50
16:55

18:15
19:15

MÁV állomás - Öregszőlő

MÁV állomás - Fürdő

MÁV állomás - Nagylapos

21:20
6:40
13:50
15:50
8:25
10:05
11:05
14:55
15:25
16:55
19:15
6:50
15:25

8:05
8:35
9:05
11:50
12:55

14:30
14:55
15:35
16:25
14:10
17:30
18:20
20:50

16:25

14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2022. június 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Termőföld haszonbérlet pályázat elbírálása
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő – testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint kiíró a gyomaendrődi 02299/13 hrsz.-ú termőföld haszonbérbe adás
útján történő hasznosítására [211/2022.(V. 26.) önkormányzati határozat] egyfordulós pályázatot hirdetett.
A pályázati kiírás fontosabb feltételei:
1. A haszonbérleti jog időtartama: 5 év.
2. A bérleti díj mértéke: az adott évre vonatkozó egységes területalapú támogatás összege. A Bérlő a
kézhezvételtől számított 15 napon belül köteles a Haszonbérbeadónak átadni a bérleti jogviszony időtartamára
hatályos, a Magyar Államkincstár által kiadott egységes területalapú támogatás (SAPS) kifizetése iránti kérelemnek
helyt adó jogerős határozat másolatát. A Bérlő köteles a bérleti díjat a bérbeadó által kibocsátott számla alapján
egyösszegben a kézhezvételtől számított 15 napon belül megfizetni.
3. A pályázó által nyújtandó biztosíték összege a meghirdetett termőföldre 30.000,- Ft pályázati biztosíték utalását el
kell indítani a Takarékbank Zrt.-nél vezetett 53200125-11062402 számlára. A pályázati biztosíték rendelkezésre
bocsátásának határideje legkésőbb a pályázat benyújtására nyitva álló határidő utolsó napja.
4. Azon pályázók, akik nem nyertek, azoknak a befizetett biztosíték visszautalásra kerül, az eredmény
megállapítását követő 3 napon belül. A nyertes pályázó döntése alapján szintén kérheti a biztosíték visszautalását,
vagy annak beszámítását a bérleti díjba.
5. A pályázat nyertese a közlést követően 15 napon belül szerződést köt.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2022. június 14. 12 óra volt. Az ajánlatok bontása 13 órakor megtörtént.
A pályázati felhívásra az alábbi jogi személy nyújtott be ajánlatot.
Sorszám

Megnevezés/név

Székhely/cím

1.

Rózsás Major Kft.

5540 Szarvas, V. kk. 231.

Haszonbérleti díj ajánlat.
Sorszám

Megnevezés/név

Bérleti díj ajánlat

1.

Rózsás Major Kft.

Egységes területalapú támogatás összege

A benyújtott pályázat megfelel a pályázati kiírás tartalmi és formai követelményeinek, ezért javasoljuk a pályázati
eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítani. A pályázat ismeretében javasoljuk a 211/2022.(V. 26.)
önkormányzati határozatban rögzített haszonbérleti szerződés feltételei szerint megkötni a szerződéseket a
pályázóval.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a pályázati eljárás érvényessé és
eredményessé nyilvánítását, továbbá a bérleti szerződés
megkötését a pályázóval.
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Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a pályázati eljárás érvényessé és
eredményessé nyilvánítását, továbbá a bérleti szerződés
megkötését a pályázóval.

1. döntési javaslat
"A pályázati eljárás érvényesnek való nyilvánítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyomaendrődi 02299/13 hrsz.-ú, szántó 5
megnevezésű, 2 ha 7532 m2 területű, 47,91 AK értékű termőföld haszonbérbe adás útján történő hasznosítása
meghirdetett egy fordulós nyilvános pályázati felhívásra a Rózsás Major Kft. (5540 Szarvas, V. kk. 231., adószám:
12891490-2-04) beérkezett ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2022. 06. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
2. döntési javaslat
"A pályázati eljárás eredményesnek való nyilvánítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyomaendrődi 02299/13 hrsz.-ú, szántó 5
megnevezésű, 2 ha 7532 m2 területű, 47,91 AK értékű termőföld haszonbérbe adás útján történő hasznosítására
meghirdetett egy fordulós nyilvános pályázati felhívásra a Rózsás Major Kft. (5540 Szarvas, V. kk. 231., adószám:
12891490-2-04) beérkezett ajánlatát eredményesnek nyilvánítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2022. 06. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
3. döntési javaslat
"A pályázati ajánlat elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A gyomaendrődi 02299/13 hrsz.-ú, szántó 5 megnevezésű, 2 ha 7532 m2 területű, 47,91 AK értékű termőföld
haszonbérletére a Rózsás Major Kft. (5540 Szarvas, V. kk. 231., adószám: 12891490-2-04) a kiírásban foglalt
egységes területalapú támogatás összege mértékén tett ajánlatot, melyet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogad.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a
haszonbérleti szerződés megkötésére és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2022. 07. 15.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2022. június 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Lakossági víziközmű csatlakozási pályázat bírálata
Gyuricza Tamás
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2022. március 31. napjától meghirdetésre került „Lakossági víziközmű csatlakozási pályázat”-ra 2022. május 23án, Gyomaendrőd, Toronyi utca 23. sz. alatti lakos pályázatot nyújtott be a tulajdonában lévő Gyomaendrőd, Rácz
Lajos utca 12. sz. 3549 hrsz. alatti ingatlan csatlakozási pontjának kiépítésére az alábbi támogatási bontásban:
-

Szennyvíz csatlakozás kiépítése 200.000 Ft igényelt támogatással és 694.822 Ft önerővel.

A szennyvíz csatlakozási pont kiépítésének költsége bruttó 894.822 Ft, mely alapján a maximálisan adható
támogatás összege 200.000 Ft.
A pályázó az ingatlanán jelenleg nem rendelkezik ivóvíz és szennyvízbekötéssel, a talajterhelés elkerülése
érdekében a csatlakozások kiépítése indokolt.
A benyújtott pályázat tartalmi és formai szempontból megfelelő.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg ivóvíz és szennyvíz csatlakozási alapokra összesen 2.000.000 Ft,
melyből 900.000 Ft még rendelkezésre áll. A pályázati konstrukció alapján a benyújtott pályázatok folyamatos
elbírálás alá esnek.
A fentiek alapján a következőket javaslom a Képviselő-testületnek:
A Gyomaendrőd, Rácz Lajos utca 12. sz. alatti ingatlan csatlakozási pontjainak kiépítésére vonatkozó
pályázat érvényesnek és eredményesnek nyilvánítása, valamint szennyvíz csatlakozás esetében 200.000 Ft, azaz
kettőszázezer forint összegű támogatásban való részesítés.
Amennyiben a Képviselő-testület érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja a pályázatot, a támogatás összege a
2022. évi költségvetés 8. melléklet 71. sor terhére.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági Bizottság

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja a döntési
javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
"IV. 308-9/2022. ikt. sz. pályázat elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az LVT-2022 pályázati azonosítójú „Lakossági
víziközmű csatlakozás támogatása” című felhívásra beérkezett Rácz Lajos utca 12. sz. alatti ingatlan csatlakozási
pontjainak kiépítésére vonatkozó pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és szennyvíz csatlakozás
esetében 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint összegű támogatásban részesíti a 2022. évi költségvetés 8.
melléklet 71. sor terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2022. június 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a XXIII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és túrófesztivál
megvalósításáról
Omiliákné Csikós Anikó
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!
2022. április 29. – május 1. között került megrendezésre a XXIII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és túrófesztivál.
A rendezvényről Diószegi Mónika a Kállai Ferenc Művelődési Központ mb. intézményvezetője, valamint Ugor Emese
rendezvényszervező elkészítették beszámolójukat, mely az előterjesztés mellékletében található.
A XXII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és túrófesztivál megrendezése során a Kállai Ferenc Művelődési
Központnál és Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál felmerült költségek összege mindösszesen 30.658.045,-Ft a
realizálódott bevételek összege 30.999.500,-Ft.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, döntésének meghozatalára.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

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

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

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

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

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

Döntési javaslat
"Döntés a XXIII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és túrófesztivál megvalósításáról szóló beszámolóról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületet elfogadja a XXIII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és
túrófesztivál megvalósításáról készült beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2022. június 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért Felügyelő
Bizottságának 2021. évi beszámolója
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért alapító okiratának 8.5. pontja alapján a Felügyelő
Bizottság tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egyszer beszámol az alapítónak.
A felügyelő bizottság a közalapítvány működéséről készült éves jelentésre támaszkodva vizsgálja a közalapítvány
működését.
A felügyelő bizottság beszámolója valamint a közalapítvány 2021. évi közhasznúsági jelentése az előterjesztés
mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
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.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

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

Döntési javaslat
"Döntés a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért Felügyelő Bizottságának 2021. évi
beszámolójáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Közalapítvány Gyomaendrőd Város
Közgyűjteményeiért Felügyelő Bizottságának 2021. évi beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
Közhasznúsági jelentése a 2021. évről
Statisztikai számjel: 19058733-9499-561-04
Bírósági nyilvántartási szám: 04-01-0000112
I. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
A Közalapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege
2021. évről

Adatok
A tétel megnevezése
A. Befektetett eszközök
I.Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
IV. Befektetett eszközök értékbecslése
B. Forgóeszközök
I.Készletek
II.Követelések
III.Értékpapírok
IV.Pénzeszközök
C. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
D. Saját tőke
I. Induló tőke
II.Tőkeváltozás
III.Lekötött tartalék
IV.Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
E.Céltartalék
F. Kötelezettségek
I.Hátrasorolt kötelezettségek
II.Hosszú lejáratú kötelezettségek
III.Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év(ek)
Előző évi módosítása
13810

Tárgyév
5948

13810

5948

1005

982

22

22

983

960

14815

6930

9662
700
7636

9639
700
8961

1326

-2731

0

0

5153

14815

6930

A Közalapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredmény-kimutatása
2021. évről
Adatok
A tétel megnevezése
A. Összes bevétel közhasznú tevékenység
bevétel
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
a. alapítótól
b. központi költségvetésből
c. helyi önkormányzattól
d. egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevételek
5. Egyéb bevételek
6. Pénzügyi műveletek bevételei
7. Rendkívüli bevételek
8. Aktivált saját teljesítmény értéke
B.Vállalkozási tevékenység bevétele
1. Árbevételek
2. Egyéb bevételek
3. Pénzügyi műveletek bevételei
4.Rendkívüli bevételek

C.ÖSSZES BEVÉTEL
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
7. Aktivált saját teljesítmény értéke
F. ÖSSZES TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI /D+E/
G.Adózás előtti vállalkozási eredmény /B-E/
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény /G-H/
J. Tárgyévi közhasznú eredmény /A-D/

Előző év(ek)
módosítása

Előző évi
11844
4077
2240
1629

Tárgyév
0
0

8872
3670
2240
1430

208
7726
39

5154
48

2

0

11844

0

8872

10518
7318
2991
208
0
1

0

11603
952
2787
208
7655
1

10518

0

11603

1326

0

-2731

A. Személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltség
a.megbízási díjak
b. tiszteletdíjak
c. közfoglalkoztatotti bér
2. Személyi jellegű egyéb költségek
3. Személyi jellegű költségek közterhei
B. Nyújtott támogatások
1. Továbbutalt, illetve átadott támogatása

2991
2760
672
1442
9
222

0
0

2991
2573
550
1317
36
179

2.Költségvetési támogatás felhasználása:
Az Alapítvány központi költségvetési támogatásban a munkaügyi központ által folyósított
1.430.378,-Ftban részesült, amelyet teljes egészében munkabér kifizetésre használt fel.
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A Közalapítvány vagyona az alapító okirat szerint 4 000 000,- Ft azaz Négymillió 00/100
forint, amely a gyomaendrődi 209. tulajdoni lapszámú és 115. hrsz.-ú, valamint a 210.
tulajdoni lapszámú és 116. hrsz.-ú, természetben az 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 11. sz.
alatti ingatlanból áll. Az alapító átruházta a tulajdon jogát az alapítványra és hozzájárult a
földhivatalai bejegyzéshez. Ám 2021 májusában, „az eredeti állapot helyreállítása” címen a
fenti ingatlan tulajdonjoga visszakerült Gyomaendrőd Város Önkormányzatához, s a kezelői
jogot átruházta alapítványunkra. E vagyoni épületben végezte ez évben is tevékenységét a
Közalapítvány.

4. A célszerinti juttatások kimutatása
A Közalapítványnak nem feladata a célszerinti juttatás, így fennállása óta ilyen feladatot nem
látott el.

5. A központi költségvetési szervektől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő–testülete mint alapító biztosította a működés
feltételeit. Működési költségre és szakmai munkához a városi költségvetésbe betervezett
2.240.000 Ft támogatásban részesítette az alapítványunkat.

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve
összege
A kuratórium elnöke éves szinten összesen: 705.888,-Ft munkabért kapott. A Felügyelő
Bizottság tagjai sem anyagi, sem természetbeni juttatásban nem részesültek.

7.A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló
A közalapítvány célja az alapító okirat szerint a következő:
- Gyomaendrőd Város művészeti értékeinek felkutatása, gyűjtése, megőrzése, kiállításának
biztosítása, különös tekintettel a gyomai és endrődi származású művészek alkotásaira.
- A Gyomaendrőd, Kossuth út 11. szám alatti ingatlan állagának megőrzése, bővítése, további
kiállítási lehetőségek biztosítása kortárs helyi művészek részére, a Corini és Vidovszky
gyűjtemény, valamint a Vidovszky emlékszoba tárgyainak elhelyezése, s a városunknak
adományozott más, helyi kötődésű alkotók munkáinak alkalmi kiállítása, ezek állandó
gyarapítása, állagmegóvása és folyamatos bemutatása a látogatóknak.
Az alapító okirat záró rendelkezéseinek 12.1. pontja szerint:
- A közalapítvány céljainak elérése érdekében együttműködik a képző- és ipar- és
fotóművészet már működő, vagy a jövőben létrejövő állami, önkormányzati, társadalmi
szervezetekkel és alapítványokkal.
2021. évi tevékenységek:
A Vidovszky Béla Városi Képtárban 2021-ban az alábbi tevékenységekre fordítottuk az
önkormányzati támogatást.
Állandó és időszaki kiállítással Pásztor János szobrai, Vidovszky Béla festményei, Corini
Margit festményei, Holló László grafikái, E. Szabó Zoltán festményei és grafikái, Illéssy
Péter grafikái, a néhai alkotónk, Honti Antal művei, születésének 100. évfordulóján, egy
közös emlékezést rendezve az érdeklődő közönségnek, a nyár folyamán a Kállai Ferenc
Alapfokú Művészeti Iskola képzőművész növendékeinek munkái.
A tervezett egyéb kiállításokat a pandémiás helyzet miatt nem tudtuk/mertük megrendezni.
Így a költségek a rezsire, karbantartási, javítási munkálatokra, valamint a vezetői, könyvelői,
gyűjteménykezelői díjakra korlátozódtak. Ebből is látszik, hogy a kapott támogatás "csak"
erre elég. Tartalmi munkára esetleges többlet, illetve egyéb pályázati összeg szükséges.

8. Az épület állagvédelme
2021-ben nem történt állagvédelem.

9. Tárgyi eszközök gyarapodása
A 2021. évben tárgyi eszközgyarapodás nem volt.

10. Biztonságtechnikai helyzet
A Közalapítvány továbbra is szerződésben áll egy gyomaendrődi székhelyű
biztonságtechnikai vállalkozóval. A vállalkozó 2500,- Ft/ hó ügyeleti díjat állapított meg,
melyben a karbantartás és hibaelhárítás költségét is tartalmazza. Rendszeresen ellenőrzi és
karbantartja a kiépített kamera rendszert és a riasztó megfelelő működését is. A 2021. évben

semmilyen rendkívüli esemény nem történt biztonságtechnikai szempontból. A 24 órás
ügyelet kellő biztonságot nyújthat
a gyűjtemény védelmére.

11. Személyi feltételek
Az alapítvány pénzügyeit 2012. február 1 óta könyvviteli vállalkozó végzi.
Sövényvágásra, udvar- és utcafrontrendezésre az alapítvány megbízási szerződést kötött
alkalmi munkavégzésre.
A kuratóriumi elnök végzi a mindennapos felelős vezetői, munkáltatói feladatokat, a
pályázatok megírását, lebonyolítását, elszámolását.
Irányításával az adminisztratív feladatok elvégzését, kiállítások, programok szervezését a
képtár egész évben folyamatosan történő nyitva tartását, a belső helyiségek tisztán tartását egy
fő közfoglalkoztatott végzi, a Munkaügyi Központ által kiközvetítve,100-os %
bértámogatással, továbbá az alapítványtól folyósított megbízási díj ellenében.
Önkéntes munkájukkal segítették az alapítvány zavartalan működését, a gyűjteménnyel
kapcsolatos teendők, programok tervezését, lebonyolítását a titkár mellett, kuratórium tagjai
is.
.
Gyomaendrőd, 2022. június 9.

.

Megyeriné Csapó Ildikó
s.k.
kuratóriumi elnök

18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2022. június 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének 2021. évi
tevékenységéről
Petényi Roland osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 554/2015.(XII.3.) Gye. Kt. határozatával döntött arról,
hogy a tulajdonában lévő Gyomaendrőd, Endrőd- Középső (Csókási) a Hantoskerti, a Fűzfás-zugi, a Rév-zugi, a
Torzsás-zugi, a Német zugi holtágat, valamint a Vajda tavat haszonbérbe adja a Körösvidéki Horgász Egyesületek
Szövetségének (továbbiakban: KHESZ).
A KHESZ a beszámolóját elkészítette, mely jelen előterjesztés mellékleteként megküldésre kerül a Tisztelt
Képviselő-testületnek.
A beszámoló részletesen tartalmazza a KHESZ által elvégzett tevékenységeket.
Beszámolnak a halgazdálkodási terv elkészítéséről, a horgászturisztika és a jegyértékelés tapasztalatairól, és a
jegyárakról részletesen. Beszámol továbbá a kifogott és betelepített halak mennyiségéről is, illetve kitér a Fűzfászugi holtágon kialakított országos versenyek lebonyolítására alkalmas versenypályán 2021-ben megvalósuló
programokról. A beszámolóban rámutatnak, arra is, hogy a versenypálya bővítése továbbra is cél, mind
szolgáltatásszínvonal, mind férőhely szempontjából.
Bemutatásra kerülnek a különböző kialakított területi jegy típusok, illetve az Önkormányzat tulajdonában lévő
vízterületekre megváltott engedélyek bevételei is.
A Holtágakba betelepített halak értéke 2021 évben 34.696.964 Ft volt, mellyel biztosították, sőt túlteljesítették a
Haszonbérleti szerződésben foglalt telepítendő mennyiségeket.
Bemutatják a 2021 évben elvégzett halőrzési tevékenységüket, az elvégzett vízpótlási feladatok alakulását, illetve a
vízminőségvizsgálat eredményeket is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását követően hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 2021. évi
beszámolójának elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek.

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 2021. évi
beszámolójának elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 2021. évi
beszámolójának elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"Beszámoló a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének 2021. évi tevékenységéről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége által
benyújtott 2021-ra vonatkozó beszámolóját megismerte, azt elfogadja.
Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2022. június 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a 2021 évi közfoglalkoztatási pályázat végrehajtásáról
Varjú Róbert
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Közfoglalkoztatási Irodája elkészítette a Járási Start közmunka
mintaprogramok 2021. március 01-től 2022. február 28.-áig tartó időszakhoz kapcsolódó beszámolóját, melyet a
Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszer (rövidítve: Ktk.) elektronikus rendszerébe 2022. április végén
feltöltött, valamint az elmúlt évekhez hasonlóan hivatali kapun elektronikus aláírással ellátva a Békés Megyei
Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának elküldött. A Békés Megyei Kormányhivatal
Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya a megküldött beszámolót ellenőrizte, és felterjesztette
elfogadásra a BM részére. A Belügyminisztérium a beszámolót 2022. április 28.-ai nappal el is fogadta.
A 2021. évi közfoglalkoztatási pályázat három mintaprogramból tevődött össze (Mezőgazdaság mintaprogram,
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás mintaprogram, Szociális mintaprogram,), valamint egy hosszabb idejű
közfoglalkoztatási program keretében (Húsgalamb-tenyésztés), melyek beszámolóját, az előterjesztés melléklete
tartalmazza. A mintaprogramokhoz kapcsolódó létszám 86 főre lett tervezve, mely létszámhoz igazodtak a
programokhoz kapcsolódó bérköltségek, beruházási-dologi költségek is. A mintaprogramokhoz kapcsolódó 20212022. évi betervezett bérköltség elérte a 101. 362.350.- Ft-ot, még a közvetlen költség pedig 26.905.558.- Ft-ra lett
tervezve. A 86 fő-re tervezett létszám hasonló nagyságrendű volt az egy évvel korábbihoz. A hosszabb idejű
közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott létszám 7 főre lett tervezve, melynek tervezett bérköltsége 8.357.360.-Ft
volt, és ebből 6.301.354.-Ft lett felhasználva. A programhoz kapcsolódó közvetlen költség 1.627.397.-Ft-ra lett
tervezve, melyből 1.622.195.-Ft lett felhasználva.
A közfoglalkoztatás létszáma korábban nagy ütemben csökkent, melyhez igazodnia kellett a tervezésnek is.
Az utóbbi években viszont a közfoglalkoztatottak létszáma állandósulni látszik, így évről-évre hasonló tartalmú, és
nagyságrendű pályázatok készülnek. Ennek megfelelően a 2020. évi közfoglalkoztatási pályázathoz képest a 2021.
évi pályázat nagyságrendileg azonos, vagy hasonló volt. A korábbi években létrehozott kertészet, gyümölcsösök,
homoktövis ültetvények működtetését, gondozását tovább kell vinni, a rendelkezésre álló létszámmal. Az elmúlt
években kialakult problémák sajnos tovább fokozódtak, továbbra is problémát jelent a dolgozók
munkaképességének jelentős csökkenése, mivel egyre többen rendelkeztek olyan orvosi szakvéleménnyel,
miszerint csak könnyebb munkát végezhetnek. További probléma, hogy a szakértelmet igénylő pozíciókban, mint
például traktoros, söfőr, vagy gépkezelő, borzasztó nagy a hiány, melyet csak úgy tudtunk valamilyen szinten
orvosolni, hogy munkavezetői szinten kellett e tevékenységeket részben ellátni, valamint egy adott dolgozót több
fajta tevékenységbe is be kellett vonni. A koronavírus járvány már nem okozott munkaszervezésben komolyabb
problémát, viszont sokan voltak hosszú ideig táppénzen.
A tervezett 86 fő, az év nagy részében 80%-ban volt feltöltve, valamint jelentős volt a táppénzen lévők
létszáma is, így ennek megfelelően a tervezett bérköltség jóval meghaladta a ténylegest. A 2021-2022. évi
bérköltség ténylegesen 74.477.934.-Ft lett, még a programokhoz kapcsolódó beruházási és dologi költség
26.534.309.-Ft-ra módosult.
A közfoglalkoztatásban cél maradt az is, hogy a dolgozók csak időlegesen, lehetőség szerint rövid ideig legyenek
közfoglalkoztatottak, inkább a versenyszférában helyezkedjenek el. Ezen körülmények együttese mellett kellett
eredményt felmutató, közfoglalkoztatási programokat végrehajtani, és a korábban létrehozott ültetvényeket
fenntartani.
A fent szereplő nehézségek ellenére az utóbbi években, a 4-5 évvel ezelőtti komolyabb beruházások
(ültetvénytelepítések révén) által, melyek egyre jobban működnek, (fejlődnek, teremnek,) jelentősen nőttek a
közfoglalkoztatásból származó bevételek, melyek csak a közfoglalkoztatásban már nem elszámolható, de a
közfoglalkoztatás működtetését szolgáló költségek finanszírozására használhatóak fel. Ennek a bevételnek egy
részét 2022-ben sikerült egy a korábban a közfoglalkoztatásban dolgozó traktoros bérének a finanszírozására
felhasználni, mely egyedülálló megyei szinten is.
További eredmény, hogy a homoktövis termesztés, és értékesítés mellett létrejött egy homoktövis feldolgozására
szolgáló kisebb üzem is, melyben a dolgozók a beszerzett feldolgozó gépek segítségével, az őszi időszakban a
leszüretelt homoktövis bogyóból homoktövis velőt tudnak készíteni, kiváltva ezzel a korábban költségként jelentkező
szolgáltatási költséget.
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Elmondható, hogy a programokban vállalt feladatok a fennálló problémák, és nehézségek mellett ugyan teljesültek,
de egyre nagyobb erőfeszítésbe kerül a programok megvalósítása.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2021 évi
közfoglalkoztatási pályázat végrehajtásáról szóló beszámoló
elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő testületnek a 2021 évi
közfoglalkoztatási pályázat végrehajtásáról szóló beszámoló
elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő testülete elfogadja a 2021 évi közfoglalkoztatási pályázat
végrehajtásáról szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2022. 06. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Varjú Róbert
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Mezőgazdasági mintaprogram
Gyomaendrőd Város Önkormányzata továbbra is folytatta az elmúlt években működtetett,
értéket teremtő, és egyre inkább önfenntartó "Mezőgazdaság" elnevezésű mintaprogramját. A
mintaprogramban összesen 60 fő foglalkoztatását valósítottuk meg, mely 53 fő segédmunkásból, 1 fő
sofőrből, 4 fő brigádvezetőből, 1 fő traktorosból, 1 fő adminisztrátorból tevődött össze. A
mintaprogram szántóföldi növénytermesztésből, fóliás virágkertészet működtetéséből, gyümölcsösök
gondozásából, illetve homoktövis termesztésből állt. A szántóföldi növénytermesztésbe bevont
földterületek nagysága 35,78 ha volt, melyből 31,59 ha-on tavasszal napraforgót vetettünk, melyet
őszi búza követett. A maradék 4,19 ha-on őszi árpát termesztettünk, melyet 2022 tavaszán
napraforgó követett.
A megtermelt termények egy kisebb része a galambtenyésztés
takarmányozására lett elkülönítve, a többi része pedig értékesítésre került.
A virágkertészetben továbbra is nagyrészt egynyári, illetve kétnyári virágok előállítását, gondozását
végeztük. A virágok tavasszal, illetve ősszel kiültetésre kerültek a város virágágyásaiba, díszítve
városunkat. Nagyságrendileg 56.000 db virágot állítottunk elő, melyből 200-300 db értékesítésre is
került. A kertészetben dolgozó közfoglalkoztatottak ültették be a virágágyásokat, az ágyások év
közbeni gondozása is az ő feladataik közé tartozott. A gyümölcsösök gondozása évről-évre egyre
több munkát jelent, hiszen a fák egyre nagyobbak, metszésük, a gyümölcsök szüretelése is egyre több
munkát igényel. A homoktövis termesztés tekintetében 2021. őszén 3120 kg bogyót sikerült a
programban dolgozók segítségével betakarítani. Az ültetvényeken továbbra is tárcsázási, fűnyírási,
locsolási feladatokat kellett ellátni, több mint 10 ha-on. Az ültetvény méretéből, és a nagy kézi munka
erőt igénylő termesztés technológia miatt, több hónapon keresztül biztosított munkát, a
közfoglalkoztatottak számára. A programban a feladatok ellátásával kapcsolatosan szállítási
feladatokat is jelentkeztek. Ilyen feladatok voltak a fűnyírás, a metszés, során kitermelt zöld
hulladékok, gallyak elszállítása, valamint az ültetési időszakokban a virágok kiszállítása. Nyáron a
kiültetett virágok, gyümölcsfák, vagy éppen a kisebb homoktövis cserjék locsolása is szükséges volt,
és mivel a locsolóvíz kiszállítását is a tehergépjármű vezető végezte, így a feladatok ellátása is hozzá
tartozott. Sajnos e feladatok ellátása borzasztó nehézkes volt, mert e munkakör hónapokig
betöltetlen volt.
A programban szereplő hasznos tevékenységek révén önkormányzatunk jelentős bevételhez
jutott, valamint jelentős megtakarítást ért el, továbbá a közfoglalkoztatottak rendkívül hasznos
szakmai tapasztalatokat szerezhetek, mely tovább segítette az elhelyezkedésüket a munkaerő piacon.
A programban betervezett homoktövis termesztés rendkívül hasznos társadalmi szempontból
is, mivel a homoktövis egy olyan gyógynövény, melynek termesztése, és a helyi sajátosságra épülő
programelemben történő feldolgozása révén a gyomaendrődi lakosság, illetve a vásárlók egy 100%os gyümölcstartalmú, hozzáadott cukor és tartósítószer mentes ivólevet fogyaszthatnak, mely
nagyban hozzájárul egészségük megőrzéséhez. Az ivólevek népszerűsége az elmúlt időszakban
nagyon sokat nőt, és nagyon jók a visszajelzések a fogyasztók részéről. A 2021 évben elkészített
ivólevek teljes egészében elfogytak, és nyáron még a szüret megkezdése előtt nagy volt az
érdeklődés a vásárlók részéről. Az ivólevek mellett 2021-ben homoktövis velőt, homoktövis zselét,
homoktövis szörpöt is készítettünk, abból a célból, hogy a homoktövist minél több fajta termék
formájában fogyaszthatóvá tegyük. Csak a homoktövis késztermékek értékesítéséből származó

bevételünk elérte a 4.450.000.-Ft-ot. A késztermékek értékesítését a közfoglalkoztatási iroda
dolgozói végezték, mely jelentős többletfeladatként jelentkezett.
Továbbá 2021 év végén önkormányzatunk létrehozott egy homoktövis feldolgozását szolgáló
kisüzemet, melyben az ősszel betakarított bogyóból a beszerzett feldolgozógépek segítségével
homoktövis velőt tudunk előállítani, így ki tudjuk váltani a feldolgozással kapcsolatos költségeket. Így
elmondható, hogy a közfoglalkoztatási programunkban, Gyomaendrődön termesztett homoktövis
bogyóból a közfoglalkoztatás keretében feldolgozva készterméket állítunk elő.
Azt mondhatjuk, hogy a homoktövis termesztés, a program sikeres, és fejlődő részének
tekinthető.

közterületi virágláda

közterületi virágágyás

virágkertészet fóliasátra

virágágyások ültetése

homoktövis ültetvény

homoktövis betakarítás

homoktövis bogyó darálása

Helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatás

A mintaprogram célja az elmúlt évekhez hasonlóan egy értéket teremtő, a helyi értékekre
támaszkodó, önfenntartás irányába mutató program megvalósítása volt, a közfoglalkoztatottak
foglalkoztatása révén. A programot 13 fő foglalkoztatásával terveztük, mely 6 fő segédmunkásból, 1
fő munkaszervezéssel is megbízott asztalosból, 2 fő bútorasztalosból, 1 fő tehergépjármű vezetőből,
aki munkaszervezéssel megbízott, és 1 fő adminisztrátorból, továbbá 2 fő lakatosból tevődött össze.
A programban továbbra is működtettünk asztalosműhelyt, ahol az asztalosok és a lakatosok kukákat,
padokat, virágládákat, újítottak fel, valamint seprűnyeleket készítettek.
A szerszámok karbantartását, élezését is az asztalosok és lakatosok végezték, a felújított
kukák, padok virágládák a város közterületeire kerültek elhelyezésre. A 2022-es évben viszont
várhatóan az összes korábban kirakott közterületi pad meg fog újulni. Az asztalosok készítettek
korábban 22 db faházat, melyet városi rendezvények esetében ők állítottak fel, illetve bontottak le. A
faházak karbantartására, festésére is sor került. A program keretében egy-két fő a korábban
termesztett készleten lévő kezelt kénezett, forgatott, válogatott cirokból folytatták a seprűk kötését,
felhasználva az asztalosok által készítendő nyeleket. Összesen 400 db seprű kötését végezték el,
mivel jól megkötött seprűk iránt nagy a kereslet. A programban dolgozók zöldterület kezeléssel
kapcsolatos feladatokat is elláttak (mely magában foglalta a parlagfű elleni védekezést is).
Gyomaendrőd jelentős zöldfelülettel rendelkezik, melynek kezelése komoly költséget jelentene
önkormányzatunk számára. Ennek megfelelően a programba bevont területek kezelése révén
jelentős megtakarítás származik. Jelentős megtakarítás származott a zöldterületek kezeléséből, a
városban felújításra kerülő asztalosipari termékek értékéből, és a saját célra felhasználásra kerülő
seprűk értékéből.

virágládák részei

festett részek

Szociális mintaprogram

A szociális mintaprogram célja az elmúlt évekhez hasonlóan, hogy a nehéz anyagi helyzetben
lévő, valamint egészségügyi problémákkal küzdő álláskeresőknek, a település számára hasznos
munkát biztosítson az önkormányzat. A mintaprogramot 13 fő foglalkoztatásával valósítottuk meg,
mely 10 fő segédmunkásból, 1 fő brigádvezetőből, 1 fő tehergépjármű vezető munkairányítóból, 1 fő
adminisztrátorból tevődött össze. A mintaprogramban az elmúlt évekhez hasonlóan szemétgyűjtési,
csatornatakarítási, zöldhulladék gyűjtési, feladatokat valósítottunk meg, mert e feladatok ellátása
fontos, és hasznos településünk számára. A város bel-és külterületén sok a holtág, zártkerti zug, ahol
sajnos még mindig jellemző az illegális hulladék lerakás, így e területeken továbbra is indokolt volt a
hulladékgyűjtés az illegális szemétlerakók felszámolása. A város nagy területen fekszik, melyhez
hosszú csatornahálózat tartozik. Időnként a város egyes részein levéltakarítási, kaszálási, csőtisztítási
munkálatok voltak szükségesek, valamint egyes önkormányzati csatornák kaszálási feladatait is
rendszeresen el kellett végezni. A tavaszi, és őszi időszakban az áramszolgáltató a város utcáiban lévő
közterületi fasorokat gallyazta, melynek kapcsán a város utcáiban rengeteg gally halmozódott fel. A
programban lévő tehergépjármű vezető segítségével a levágott gallyak elszállításra kerültek egy

önkormányzati területre, illetve a mezőgazdasági mintaprogramban működtetett kertészet udvarára,
ahol gallydaráló segítségéve feldarálták a dolgozók. Azokon az utcákon, ahol van elég hely, helyben
történt a darálás, a darállék a kertészet, vagy a közmunkatelephely fűtésénél került felhasználásra. A
programban bevétel nem keletkezett, viszont jelentős megtakarítással számolhatunk, mivel a
program feladatait az önkormányzat saját forrás igénybevétele nélkül látta el. Megtakarítás a
levágott gallyak összeszedéséből, feldarálásából, és az ebből képződött 7 tonna apríték értékéből
tevődött össze, továbbá a különböző helyeken összegyűjtött, illegálisan lerakott 110 m3 szemét
elszállításából, az illegális hulladéklerakó helyek felszámolásából, a szemét elhelyezés díjából, illetve a
csatornatisztítási, kaszálási feladatok végrehajtásával kiváltott szolgáltatási költségek összegéből
adódott. A programon belüli feladat volt még a zöldfelületeink parlagfű mentesítése, mely kötelező
feladat volt.

Templom zug, szemétgyűjtés

gallyak darálása

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program (Húsgalamb
tenyésztés)

Gyomaendrődön évtizedes hagyománya volt a galambtartásnak, mint háztáji baromfit
tartották a lakosok. A fogyasztói szokások változása viszont magával hozta ennek az egyszerűen
tartható, egészséges húsú baromfinak az eltűnését a mindennapi fogyasztásból. A városunkban
azonban működik galambtenyésztéssel foglalkozó egyesület, mely őrzi, és tovább viszi a szakmai
tapasztalatokat. Az utóbbi években ráadásul főleg külföldi piacokon jelentős érdeklődés mutatkozott
a galambhús iránt, ami igen magasra emelte a galambhús árát.
A fent leírtakra építve kezdete meg Gyomaendrőd Város Önkormányzata a közfoglalkoztatás
keretébe bekapcsolódva, a Nemzeti Húsgalamb Program részeként 500 db tenyészgalamb tartására
alkalmas telephely kialakítását, és a telep üzemeltetését.
A telephely a Gyomaendrőd, Dobó utca 16. szám alatt került megvalósításra, mely korábban
egy sertéstartó gazdasági épület volt. Az épület 2020. nyarán került megvásárlásra, és azt követően
2020. év végére a felújítás befejeződött. Az épület felújítását nagyrészt a közfoglalkoztatottak
végezték, mely során az épület új kerítést kapott, új járda készült, zárt szivárgásmentes trágyatároló
került kialakításra. Az épület belső része is nagyban átalakult, új állmennyezet került kialakításra,
valamint 10 galambtartásra alkalmas helyiség lett kialakítva. Ebből 7 helyiségben összesen 250 pár
tenyészgalamb elhelyezése történt meg. Az épület úgy lett kialakítva, hogy a későbbiekben legyen
lehetőség az állomány bővítésére. Az épületben egy új vizesblokk is kialakításra került, valamint új

villamoshálózat, és szellőző rendszer lett kiépítve. Az épület árát, a felújítási költségeket, valamint a
tenyészgalambok beszerzési árát, a dolgozók bérköltségét, teljes egészében a Belügyminisztérium
finanszírozta.
A tenyészgalambok döntő része az év elején párba állt, és a tavaszi hónapokban
megkezdődött a fiatal növendék galambok értékesítése. Az év folyamán októberig többször,
általában háromhetente történt, nagyságrendileg alkalmanként 250-300 db növendékgalamb
szállítása. Az októberi hónaptól kezdve azonban a madárinfluenza miatt, valamint a piaci zavarok
miatt több hónapon keresztül nem volt értékesítés. A helyzetet tovább rontotta a takarmányozási
költségek jelentős emelkedése is. A Belügyminisztérium részéről rendszeresen ellenőrizték a
programot, mely során az adatszolgáltatás mellett, önkormányzatunk folyamatosan jelezte
értékesítési problémáját. Ez a probléma az összes önkormányzatot egyformán sújtotta, és a BM nem
is talált megoldást a problémára. A galambok értékesítéséből származó bevételek, ebből kifolyólag
nem fedezték az év folyamán a felmerülő költségeket, viszont próbáltuk a takarmányozás költségeit
csökkentve mérsékelni a veszteséget. Az időszak vége fele már csak szemes takarmányt (búza,
kukorica) kaptak a galambok.
Viszont a 2022-es év tavaszán jelentősen javultak az értékesítés lehetőségei, ugyanis
Jakabszálláson létrejött egy új vágóhíd, mely komoly érdeklődést mutat a tenyésztett galambok iránt.
Úgy néz ki, hogy egy hosszútávra szóló együttműködési megállapodást sikerül kötni
önkormányzatunknak a galambok értékesítésére.

galambtartó épület (belső folyosó)

galambok

A közfoglalkoztatás keretében előállított termékek népszerűsítésével kapcsolatosan
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2021-ben is részt vett a Békéscsabán megrendezett Megyei
Közfoglalkoztatási Kiállításon, valamint több helyi rendezvényen is. Arra törekszünk, hogy a
programok a nehézségek ellenére, a város szépítését, népszerűsítését szolgálják, valamint a
bevételek ne csak eszközök, hanem bérfinanszírozásra is fedezet nyújthassanak

Sajt és Túró Fesztivál

Közfoglalkoztatási Kiállítás, Békéscsaba

Gyomaendrőd, 2022. június 10.

Varju Róbert
közmunkavezető

20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2022. június 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Ingatlanfelajánlás
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Ipartestület (5502 Gyomaendrőd, Fő út 50.) felajánlotta Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a
tulajdonukban lévő Gyomaendrőd, Fő út 50. szám alatt lévő 6410 hrsz.-ú ingatlant.
Az Ipartestület tájékoztatást adott arról, hogy a működésükhöz az irodaház már nem szükséges, illetve már nem
tudják vállalni az épület fenntartásával kapcsolatos kiadásokat. Az Ipartestület az ingatlant a városi szociális
szolgáltatásainak fejlesztésére felajánlja térítés ellenében. Az ingatlan vételárát 1.000.000 Ft-ban jelölték meg. Az
Ipartestület kérése, hogy az ingatlant székhelyként megtarthassa és az épületen címtábla kihelyezését az
önkormányzat engedélyezze. Az Ipartestület évente egy-két alkalommal tartana gyűlést, illetve egyéb ipartestületi
eseményt az épületben.
Az ingatlan adatai:
Az ingatlan címe:
Helyrajzi száma:
Telek területe:
Megnevezése:
Az irodaház hasznos alapterülete:
Jogok-tények jogosultjai:

Közművek:
Fűtése:
Melegvíz:
Műszaki állapot:

5500 Gyomaendrőd, Fő út 50.
6410
569 m2
Irodaház
földszint: 133,20 m2,
tetőtér: 123,76 m2,
Összesen: 256,96 m2
Vezetékjog
Név: E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Cím: 4024 DEBRECEN, Kossuth utca 41
Szöveg: Szarvas-Gyomaendrőd 22 KV-os távvezeték és leágazásai
21 m2 területre
Teljes
Gázkonvektoros
Villanybojlerből
Közepes. Helyenként a belső falakon repedések tapasztalhatók

A Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ jelenleg a Fő út 2. szám alatt lévő volt polgármesteri hivatal
„kirendeltség” épületében végzi a tevékenységét. Az intézmény működéséhez már szűkös a rendelkezésre álló
helyiségek területe.
Az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülésével lehetőség adódik a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti
Központ működéséhez a Top_plusz-3.3.1-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése pályázat
keretében az épület energetikai korszerűsítésének az elvégzésére pályázati forrásból.
Beadási határidő (a szociális részhez): 2022.07.04. 00:00-tól 2022.08.25. 23:59-ig
A fejlesztéssel a hatósági intézkedéshez kapcsolódó feladatot ellátó esetmenedzserek, a diagnóziskészítő
esetmenedzser, a jogi és pszichológiai tanácsadás, valamint a kapcsolattartási ügyelet ebben az épületben kapna
helyet.
Amennyiben a Képviselő-testület elfogadja a felajánlást, akkor a tulajdonjog változást részben ajándékozás és
részben adásvétel címén lehet átvezettetni a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban. A szerződéseben szükséges az
ingatlan ajándékozott rész értékének a rögzítése. Az ingatlanról értékbecslés készült, amely az irodaház becsült
forgalmi értékét nettó 26 millió Ft összegben határozta meg, amely az előterjesztés mellékletét képezi.
A jogügyletet az alábbi feltételek mellett javaslom:
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1. Az ingatlan adásvétel érintett része 1 millió forint, az ajándékozott rész értéke 25 millió Ft
2. Vételár megfizetése: legkésőbb a szerződés aláírásának napjától számított 15 napon belül.
3. Az ipartestület a szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárul a tulajdonjog bejegyeztetéséhez.
4. A jogügylettel felmerült költségeket az önkormányzat viseli, így az ügyvédi munkadíj, a földhivatali eljárási díj.
5. Gyomaendrőd Város Önkormányzata biztosítja az Ipartestület részére a székhelyként való megtartást és az
épületen címtábla kihelyezését. Továbbá az Ipartestület által évente egy-két alkalommal való gyűlést, illetve egyéb
ipartestületi esemény megtartását az épületben.
Az Ipartestület alanyi adómentes.
A fentiek alapján javaslom az ingatlan tulajdonba vételét ajándékozás és adásvétel jogcímén.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja az ingatlan adásvételét a
határozati javaslat feltételei szerint.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja az ingatlan adásvételét a
határozati javaslat feltételei szerint.

Döntési javaslat
"Az ingatlanfelajánlás 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 köszönettel veszi és elfogadja a Gyomaendrődi
Ipartestület (5502 Gyomaendrőd, Fő út 50.) tulajdonában lévő 5502 Gyomaendrőd, Fő út 50. szám alatt lévő 6410
hrsz.-ú ingatlan felajánlását Gyomaendrőd Város Önkormányzatának.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5502 Gyomaendrőd, Fő út 50. száma alatt lévő,
6410 hrsz.-ú, Irodaház megnevezésű, 569 m2 területű ingatlant a felajánlással összhangban az alábbi feltételek
mellett fogadja tulajdonba.
1. A jogügylet ingatlan ajándékozási és adásvételi szerződéssel jön létre.
2. Az ingatlan adásvétel érintett része 1 millió forint. Az ajándékozott rész értéke 25 millió Ft.
3. Vételár megfizetése: legkésőbb a szerződés aláírásának napjától számított 15 napon belül.
4. A jogügylettel felmerült költségeket az önkormányzat viseli, így az ügyvédi munkadíj, a földhivatali eljárási díj.
5. Gyomaendrőd Város Önkormányzata biztosítja az Ipartestület részére a székhelyként való megtartást és az
épületen címtábla kihelyezését. Továbbá az Ipartestület által évente egy-két alkalommal való gyűlést, illetve egyéb
ipartestületi esemény megtartását az épületben.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonba került ingatlant az önkormányzat
törzsvagyonába sorolja be korlátozottan forgalomképes minősítéssel.
A jogügylet forrása: Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló rendelet 8. melléklet 29. sor
ingatlanvásárlás 10 millió Ft keretösszeg terhére.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan
ajándékozási és adásvételi szerződést aláírja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2022. 07. 15.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI
SZAKVÉLEMÉNY

A Gyomaendrőd, Fő út 50. szám alatt lévő 6410 hrsz.-ú ingatlan
becsült forgalmi értékének megállapításáról

Készült: 2022. június 9.

Készítette:

Csényi István
Ingatlanforgalmi szakértő
Törzslap száma: 72/07/1999
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II. AZ INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKE

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője megbízást adott arra, hogy a
Gyomaendrőd, Fő út 50. szám (6410 hrsz.) alatti ingatlanról készítsek ingatlanforgalmi
szakértői véleményt. A szakvélemény készítés célja: az ingatlan nyilvántartásba való
felvezetéshez a becsült forgalmi érték meghatározása.
A település általános bemutatása
Gyomaendrőd Békés megye északi részén fekvő, járásszékhely település. 1989. március
elsején nyert városi rangot, kisvárosi jellegű település, központi belterületből és két sűrűn
lakott külterületből - Öregszőlő és Nagylapos -, valamint egyéb tanyás térségből áll. A város
külterületeivel együtt 30.394 km2-en terül el, melyből a belterület 1.120 km2. A település
lakosságszáma: 13 806 fő.
Gyomaendrőd a Hármas-Körös déli oldalán elterülő település, közigazgatási területén
jelentős kiterjedésű védett természeti értékek találhatóak.
Gyomaendrőd alapvetően kiesik a fő hazai forgalmi folyosókról, ugyanakkor a város az
országos közúthálózat rendszerébe szervesen kapcsolódik, hiányzó térségi kapcsolata nincs.
Az országos közúthálózati kapcsolatot Békés megye két főútja, a 46. és a 443. számú
másodrendű főutak biztosítják Mezőberény-Békéscsaba, Mezőtúr, valamint Szarvas irányába.
Mivel a nem megfelelő minőségű és szolgáltatási szintű közúti infrastruktúra hátrányosan
érinti a térség fejlődését, ezért az alapvető cél a meglévő hálózati kapcsolatok javítása.
A városi tömegközlekedésnek két formája biztosított: vasúti, valamint autóbusz közlekedés. A
település a Budapest-Lökösháza vasúti fővonal mellett helyezkedik el, ehhez csatlakozik itt a
Vésztő-Szeghalom-Gyomaendrőd vasúti mellékvonal. A vasútállomás, a pályaszerkezet
felújítására és a közúti aluljáró megépítésére az elmúlt években került sor, hogy
megfeleljenek a 160 km/h sebesség követelményeinek.
A településen biztosított a helyi autóbusz közlekedés, illetve helyközi járatokkal jól
megközelíthetőek a térség és a régió egyéb települései is.
A településen igen jelentős a kerékpáros közlekedés. A meglévő kerékpárút-hálózat kiépítése,
illetve folyamatos bővítése hozzájárul a biztonságos kerékpáros közlekedés
megteremtéséhez.
A város területén a mezőgazdasági egyéni és társas vállalkozások biztosítják az itt élő
lakosság többségének a megélhetését. Az ipari területen megjelenik a cipő- és nyomdaipar,
de számos egyéb területen, így a faiparban, élelmiszer feldolgozóiparban található
meghatározó számú vállalkozás. A fejlődő és korszerűsödő kereskedelem és szolgáltatás
egyes területeken európai színvonalú ellátást kínál az itt élő emberek és átutazók számára.
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A város legnagyobb munkaadója az önkormányzat, amely a gyermekjóléti, oktatási, szociális,
egészségügyi, sport- és kulturális területen nyújt megélhetést a helyi humán értelmiség
számára és korszerű szolgáltatást a város és térsége lakosságának.
A közfoglalkoztatás keretein belül az önkormányzat nemcsak a városüzemeltetési feladatok
egy részét végezteti el, hanem mezőgazdasági termelést folytat, továbbá helyben
használható utcabútorokat is készíttet.
Az Önkormányzat az Ipari Park létrehozásával és fejlesztésével sokat tett a gazdaság
fejlesztése érdekében, de sajnos így sincs elegendő munkahely a városban.

1. A megbízás tárgya, kiindulási adatok
Jelen szakértői vélemény magába foglalja a telek, épületek, építmények és a hozzájuk szervesen
tartozó épületgépészeti rendszerek vizsgálatát, értékelését.
A vizsgálathoz rendelkezésemre álló adatok, információk:
 a 2022. adózási földkönyv adatai,
 a műszaki nyilvántartásból rendelkezésre álló helyszínrajzok, építési dokumentációk.
A fenti adatszolgáltatás alapján a megbízó által közölt információk, továbbá a helyszíni
szemrevételezés bejárás útján a TEGOVOFA irányelveit figyelembe véve értékeltem.
Vizsgáltam az ingatlan elhelyezkedését, megközelíthetőségét, környezetét, speciális
adottságukból adódóan a város kereskedelmében, idegenforgalmában betöltött szerepét.
Az így megszerzett ismeretek lehetővé tették, hogy az egyes területeken lévő valamennyi
épületről megalapozott jellemzés készüljön, amely magába foglalja az objektumok műszaki
jellemzőit, a műszaki állapot meghatározását, gépészeti ellátottságát.
Az értékelés piaci összehasonlító adatok figyelembevételével történt.
Mindezen adatok és a helyszíni tapasztalatok lehetővé tették a részletes, majd az összesített
értékbecslést.
2. Az értékbecslés módszere és szempontjai
Az ingatlan sajátosságainak figyelembevételével és a rendelkezésre álló információk gondos
mérlegelésével kiválasztott, a szakmai szempontoknak és alkalmazási feltételeknek megfelelő
nemzetközileg
elismert
ingatlanértékelési
módszerek:
piaci
összehasonlításon,
hozamszámításon alapuló, valamint a költség alapú, maradványérték meghatározásán
alapuló módszerek összhangban történő alkalmazásával kell meghatározni a becsült forgalmi
értéket.
A szakmai ajánlások alapján az értékbecslés során az ingatlanértékelését elsősorban a piaci
összehasonlításon alapuló módszerrel vagy a hozamszámításon alapuló módszerrel
szükséges elvégezni. A piaci összehasonlításon és a hozamszámításon alapuló módszer
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alkalmazásától csak akkor javasolt eltérni, ha e két módszer valamelyike nem alkalmas az
érintett ingatlan értékelésére, amit részletesen meg kell indokolni.
Az értékbecslés során, ha az adott ingatlan esetén több értékbecslési módszer alkalmazása is
szóba jöhet, akkor célszerű mindegyiket alkalmazni és a különböző módszerekkel kapott
értékeket egymással összevetni. A végső érték meghatározása során annak a módszernek az
eredményéből elvárt kiindulni, amelyik a bővebb információk, a piac konkrét működése és
helyzete alapján megbízhatóbbnak tekinthető.

A korlátozott forgalmi képességű vagyoni tételek – földterület - vagyonértékét hasznosságuk
adja. A telek értékbecslésénél figyelembe vettem a településen belüli elhelyezkedését,
megközelíthetőségét, közműellátottságát, a rajta lévő felépítmények funkcióját. Ezen kívül
összehasonlítottam a területet a környező, hasonló adottságú, funkciójú telkek jelenlegi piaci
értékével.
Az épületek, építmények vagyonértéke az újraelőállítási értéknek a műszaki állapot által
befolyásolt összegéből kiinduló és az összehasonlító adatok figyelembevételével került
megállapításra.
Az újraelőállítási érték kialakításánál azonos mértékű, szerkezetű, hasznosíthatóságú,
felszereltségű, funkciójú új épület előállításának költségeit a jelenlegi fajlagos árak alapján
vettem számításba.
A műszaki állapot felmérése az elhasználódás foka, a korszerűség figyelembevétele részben
szemrevételezéssel történt. Ennyiben szubjektív elemeket tartalmazó a becsült érték.
Az épületgépészeti rendszereket az épületekkel együtt értékeltem, de az épületek egyenkénti
jellemzése kitér az épületgépészeti felszereltségre. Az épületre megállapított műszaki állapot
százalékos értéke a gépészeti rendszerek állapotát is magába foglalja.
Az ingatlan külső közművei (víz, csatorna, áram, gáz, stb.) állaguk figyelembevételével,
felderíthetőségük függvényében az építmények és egyéb építmények leírásánál kerültek
értékelésre.
3. Az ingatlan nyilvántartási adatai
Az ingatlan címe:
Helyrajzi száma:
Telek területe:
Megnevezése:
Az irodaház hasznos alapterülete:

Jogok-tények jogosultjai:

5500 Gyomaendrőd, Fő út 50.
6410
569 m2
Irodaház
földszint: 133,20 m2,
tetőtér: 123,76 m2,
Összesen: 256,96 m2
Vezetékjog
Név: E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
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Közművek:
Fűtése:
Melegvíz:
Műszaki állapot:

Cím: 4024 DEBRECEN, Kossuth utca 41
Szöveg: Szarvas-Gyomaendrőd 22 KV-os távvezeték és
leágazásai 21 m2 területre
Teljes
Gázkonvektoros
Villanybojlerből
Közepes. Helyenként a belső falakon repedések
tapasztalhatók

A Gyomaendrődi Ipartestület (5502 Gyomaendrőd, Fő út 50.) képviseletében Tímár Vince
elnök, valamint Vaszkó Béla elnökségi tag felajánlotta Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának a tulajdonukban lévő Gyomaendrőd, Fő út 50. szám alatt lévő 6410 hrsz.ú ingatlant. Az Ipartestület alanyi adómentes.
Az Ipartestület működéséhez az irodaház már nem szükséges. Az Ipartestület az ingatlant a
városi szociális szolgáltatásainak fejlesztésére felajánlja térítés ellenében. Az ingatlan vételárát
1.000.000 Ft-ban jelölték meg. Az Ipartestület kérése, hogy az ingatlant székhelyként
megtarthassa és az épületen címtábla kihelyezését az önkormányzat engedélyezze. Az
Ipartestület évente egy-két alkalommal tartana gyűlést, illetve egyéb ipartestületi eseményt
az épületben.
A Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ jelenleg a Fő út 2. szám alatt lévő volt
polgármesteri hivatal „kirendeltség” épületében végzi a tevékenységét. Az intézmény
működéséhez már szűkös a rendelkezésre álló helyiségek területe.
Az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülésével lehetőség adódik a Gyomaendrődi Családés Gyermekjóléti Központ működéséhez a Top_plusz-3.3.1-21 Helyi egészségügyi és szociális
infrastruktúra fejlesztése pályázat keretében az épület energetikai korszerűsítésének az
elvégzésére pályázati forrásból.
Beadási határidő (a szociális részhez): 2022.07.04. 00:00-tól 2022.08.25. 23:59-ig
A fejlesztéssel a hatósági intézkedéshez kapcsolódó feladatot ellátó esetmenedzserek, a
diagnóziskészítő esetmenedzser, a jogi és pszichológiai tanácsadás, valamint a
kapcsolattartási ügyelet ebben az épületben kapna helyet.
Amennyiben a Képviselő-testület elfogadja a felajánlást, akkor a tulajdonjog változást
részben ajándékozás és részben adásvétel címén lehet átvezettetni a földhivatali ingatlannyilvántartásban.
4. Az ingatlan leírása és értékelése
Az ingatlan az endrődi városrész központjához közel ipari, kereskedelmi és egyéb
létesítmények környezetében található.
Az ingatlan az alábbi közművekkel van ellátva:
- Elektromos áram (220 V),
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-

Vezetékes víz,
Vezetékes gáz,
A szennyvíz elvezetése közműhálózatba történik.

4/1.1. Telek értékelése
Az ingatlan sík területen fekszik,
szabályozásnak megfelelő.

átlagos szintmagasságban, beépítettsége

a

helyi

A helyi építési szabályozás alapján az ingatlan a „Lf”-1 jelű különleges övezetbe tartozik
Lf jelű építési övezet előírásai
8. § (1) Az Lf jelű falusias lakóövezet területén:
a) Az övezetben csak 20-45° közötti tetőhajlású épületek építhetők.
b) Egy rendeltetési egységre biztosítandó legkisebb telekméret: 350 m2, amelyben a
gépkocsi tárolókat nem kell figyelembe venni.
c) Közműellátás szintje: teljes, kivétel Öregszőlő, Kocsorhegy, Nagylapos területe, ahol a
részleges közművesítettség is elégséges.
(2) Öregszőlő és Kocsorhegy területén az „építési hely” hátsó határa az utcavonaltól számítva
max. 45 m.
(3) Utcai telekszélesség: min. 14 m.
(4) Az O-30/4,5-800 jelű építési övezetben az utcai telekszélesség: min 17 m, saroktelek
esetén 20 m.
(5) Az Lf jelű építési övezetekben új építés esetén a következő paraméterek biztosítandók:
**megjegyzés: 5 m-nél kisebb meglévő előkerthez való csatlakozás 0-1,5 m eltéréssel a telek
belseje felé legfeljebb 5,0 m előkertig engedélyezhető.
Az építménymagassági előírás a közterület felőli épület első 15 m-ére vonatkozik, amelytől
távolodva 15 m-enként 1,5 m-es építménymagasság-növekedés engedélyezhető az építési
helyen belül. Az építmény legnagyobb magassága a 7,5 m-es homlokzatmagasságot sehol
sem haladhatja meg.
Jel

Övezeti
jel

Lf
O 30
1 Lf

Beépítési
mód

Max.
Min/max Min.
Min.
Előkert Oldalkert Hátsókert
beépítettség építmény- telekterület zöldfelület min (m) min (m) min.(m)
2
(%)
magasság
(%)
(m )
(m)
Oldalh. álló
30
3,5-4,5
700
40
5**
4
6

4,5 700

(4) Az Lf jelű építési övezetekben új építés esetén a következő rendeltetésű épületek
engedélyezhetők:
a) legfeljebb kétlakásos lakóépület,
b) mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény,
c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
d) szálláshely-szolgáltató épület,
e) kézműipari építmény,
f) helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
g) sportépítmény,
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h) nem nagyüzemi gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény.

Sorszá
m

Megnevezés

1

Jogi szempontból eredő
Eltérés
Alternatív hasznosítás
lehetőségéből eredő
lehetőségek
Építési szempontból
származó eltérések
Használati szempontból
eredő eltérés

2

3
4

5
6

7

A fajlagos értéktől
való eltérés Korrekciós
tényező
0

Megjegyzés az eltérés
tartalmára vonatkozóan

0

0
0

Környezeti adottságokból
Származó eltérés
Infrastruktúra
ellátottságának
különbözőségéből
származó eltérés
Egyéb lényegesnek ítélt
szempont
Az értékelési szempontok
Összevont számtani átlaga

0
0

0
0

A fajlagos telek árat figyelemmel a 2019 - 2021 évben
vagyonértékelések alapján 2.000,- Ft/m2 –ben határoztam meg.

történt

értékesítések,

A korrigált fajlagos érték: 2.000 Ft/m2
A korrigált fajlagos értékkel meghatározott telekár:
569 m2 x 2000 Ft/m2 = 1.138.000 Ft.
4/1/2. A telken található képtárépület értékelése
Az épület 1985-ben épült az Ipartestület székházaként. A Csodavár Gyermekcentrum
Alapítvány, mint bérlő 2008-ban részben átalakította az épületet.
Szerkezeti leírás.
1. Alapozás: vasbeton sávalap, C12-24 betonból.
2. Lábazat: vasbeton.
3. Függőleges teherhordó szerkezet: külső térelhatároló és teherhordó falak B30
falazóblokkból készültek.
4. Vízszintes teherhordó szerkezet: monolit vasbeton.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Födém: vasbeton gerendás födém, EB60-19 béléselemmel.
Fedélszerkezet: fenyőfa.
Tetőfedés: cserép.
Szigetelések: Talajnedvesség elleni fal szigetelés bitumenes lemezből, azonban több
helyen a szigetelés sérülése miatt felvizesedés tapasztalható.
Hőszigetelés: nincs.
Nyílászáró szerkezetek: gerébtokos ablakok síküvegezéssel, és faszerkezetű ajtók.
Burkolatok: két rétegű beton, a rétegek között talajnedvesség elleni szigetelés.
Falburkolatként minden vizes helyiségben hálós csempeburkolat.
Meleg padló burkolatok: laminált padló.
Hideg padló burkolatok: mázas kerámia lapok, a vizes blokkban és egyéb helyiségekben
csúszásmentes kivitelben.
Vakolatok: Az épület külső felületi H-10 habarcs vakolat. A belső vakolatok szintén
habarcsból készültek.
Falfestések: vegyesen meszes és DISZPERZIÓS festés.
Bádogos munkák: horganyzott ereszcsatorna.
Elektromos munkák: áramkörökbe bontott hálózat, 220 volt betáplálás.
Fűtés: gázkonvektoros.
Melegvíz ellátás: villanybojlerből.

Műszaki állapota:
Az épület műszaki állapota: felújításra váró. Elsősorban a több helyen mutatkozó falrepedések
miatt.
Az épület helyiségei:
Megnevezés
Földszint
Csoportszoba (oktató teremből)
Közlekedő
Gyermek öltöző (társalgóból)
WC (társalgóból leválasztva)
Pelenkázó (előtérből és WC-ből)
Közlekedő
Étel előmelegítő (irodából)
Földszint összesen:

Alapterület
80,00 m2
5,44 m2
15,14 m2
2,00 m2
15,00 m2
4,42 m2
11,20 m2
134,84 m2

Tetőtér
Közlekedő
Öltöző
WC, mosdó
Tetőtér összesen:

4,20 m2
9,30 m2
3,30 m2
17,10 m2

Nyitott terasz
Mozgáskorlátozott feljáró

21,00 m2
8,00 m2

8

Mindösszesen:
Értékmegállapítás:
Hasznos terület:
Újraelőállítási érték:
Műszaki állapot,
korszerűség:
Az épület életkora

180,94 m2

180,94 m2
180,94 x

350 eFt =

70 % =

63.329 x

0,70 =

44.330 eFt

44.330 x

0,70 =

31.031 eFt

35 éven
felül

63.329 eFt

Az értékbecslő
egyéni indexe

0,4 – 1,6
31.031 x
0,8 =
24.825 eFt
között
javasolt
Az egyéni index alkalmazásánál figyelemmel voltam arra, hogy az építmény más céllal
történő hasznosítása befektetést igényel.
Összesítés
Megnevezés
Telek
Irodaház
Összesen:

Kerekített érték
1138000
24825000
25963000

Gyomaendrődi telek összehasonlító hirdetési és értékesítési adatok.

1. Gyomaendrőd, Dobó utcában, amely nem vízparti 2502 m2-es telek 5,5 millió forint.
2.
3.
4.
5.

Fajlagos ár: 2.198 Ft/m2,
2. Gyomaendrőd, Fő úthoz közel, lakótelek, 1868 m2, 4,95 millió Ft. Fajlagos ár: 2.650
Ft /m2,
Gyomaendrőd, Erzsébet liget, üdülőövezeti telek, 1 ha 5531 m2, 53 millió Ft, Fajlagos
ár: 3.412 Ft/m2,
Gyomaendrőd, belterület, Fűzfászug, 808 m2, 0,8 millió Ft. Fajlagos ár: 990 Ft/m2,
5. Gyomaendrőd, Hősök útja, lakóövezeti telek, 791 m2, 2,7 millió Ft. Fajlagos ár: 3.413
Ft/m2

Békés megyei épületekre, építményekre vonatkozó összehasonlító hirdetési és értékesítési
adatok.
1. Sarkad, 118 MFt (épület: 431 m2, telek: 1817 m2)
Eladó a 44-es út mellett bútorboltnak, épült 2 szintes épület. Az épület 2004-ben készült,
összközműves. 15 férőhelyes betonozott parkoló.
Fajlagos ár: 273.782,-Ft/m2.
2. Orosháza, 61 MFt (épület, építmény: 700 m2, telek: 8800 m2)
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Autóbontó telephely. A telephely minősítése „kivett ipari terület”. Korábban, mint autóbontó
és autószerelő műhely működött. A jelenlegi épületek 2005-ben, vagy azt követően épültek,
jó állapotban vannak.
Fajlagos ár: 87.143,-Ft/m2.
3. Gyomaendrőd, 24 MFt (épület: 450 m2, telek. 1550 m2)
Gyomaendrőd, Kossuth út 61.-63.szám. 450 négyzetméter alapterületű műhely, raktár 2 db 70
négyzetméter alapterületű fedett színnel, Közművek: 3x80A ipari áram, víz, szennyvíz.
Fajlagos ár: 53.333,-Ft/m2.
4. Gyomaendrőd, Fő út 81/1. Endrőd, 12 MFt (épület: 200 m2, telek: 230 m2)
Gyomaendrődön a volt ENCI területén részben felújított műhely eladó.
Fajlagos ár: 60.000,-Ft/m2.
III. Értékbecslés
Az ingatlan értékét az érvényben lévő jogszabályok és a kialakult, elfogadott nyugat –
európai, valamint a hazai szakmai gyakorlat szerint:
Az ingatlan
forgalmi értéke alapján kell megállapítani.
A forgalmi értékét befolyásolja:
 A település jellege,
 A településen belüli fekvés,
 Az elhelyezkedés,
 A megközelíthetőség,
 Az infrastruktúra,
 A beépíthetőség,
 A műszaki kialakítás,
 Az állag és állapot,
 A hasznosíthatóság,
 Az újraelőállítási költségek,
A fentieket figyelembe véve az értékbecslésre kerülő ingatlanok esetén az alábbi értéknövelő
és értékcsökkentő tényezők vehetők figyelembe:
Értéknövelő tényezők:
 A 46-os főútvonal mellett való elhelyezkedése,
Értékcsökkentő tényezők:
 Az épületek egyes szerkezeti elemeinek az elavultsága

10

A forgalmi érték kialakításánál az óvatosságra törekedtem az összehasonlító adatokat
figyelembevéve. Gyomaendrődön hasonló adottságú ingatlan értékesítésére vonatkozóan
nem áll rendelkezésre összehasonlító adat.
III. Vizsgálati módszerek összevetése alapján meghatározott becsült forgalmi érték
Kerekítve 26.000.000,-Ft azaz: Huszonhatmillió forint,
amely nem tartalmazza az ÁFÁ-t.
A forgalmi érték meghatározásánál figyelemmel voltam arra, hogy a közelmúltban történt
ipari telephely, üzlethelyiség értékesítéseknél az árak alacsonyabbak a megyei átlagnál. A
végrehajtási eljárások során pedig az ingatlanok lényegesebben alacsonyabb árakon keltek el.
Az ingatlan korábban 50.000,-Ft/hó bérleti díjért volt kiadva. Az értékelési módszerek közül a
hozamszámításon alapuló számítást nem végeztem el, mivel reális adatok nélkül nem tükrözi
a piaci árak alakulását.
Záradék
Jelen értékbecslési szakvélemény az ingatlan nyilvántartásba vételéhez készült, csak és
kizárólag arra a célra használható fel.
A megállapított becsült forgalmi érték nem tartalmazza általános forgalmi adót. Az
Ipartestület alanyi adómentes.
Az értékelési bizonyítvány egészként kezelendő, abból részletet kivenni, és azt önállóan
értelmezni nem lehet.
A jelen érték forgalmi érték megállapítás fél évig érvényes.
Az ingatlant, mint tiszta tulajdonú forgalomképes vagyont értékeltem az értékbecslés
időpontjában megismert állapotban.
Az átadott iratok tanulmányozásán túlmenően jogi természetű vizsgálatot (jogcím,
vagyonjogok érvényessége, stb.) nem folytattam. Az ingatlan forgalomképességének jogi
eredetű korlátozásáról a tulajdoni lapon bejegyzetteken túlmenően nincs tudomásom.
Az értékelés a tények és adatok objektív mérlegelése, valamint a szakmai előírások és etikai
normák betartása mellett készült.
Gyomaendrőd, 2022. június 9.
Csényi István
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_____________________________________________________________________________________________
HRSZ JEL Müv.ág
Min.oszt.
Terület(ha.m2)
Kat.jöv.
_____________________________________________________________________________________________
6410/
. kivett
0.0569
0.00
irodaház
____________________________________________________________________________________
ÖSSZESEN:
0.0569
0.00
Cím: 5500 GYOMAENDRŐD, Fő út 50.
Tulajdonosi adatok
Sorszám: 1
Bejegyző határozat: 44128/1991.12.17
Tul.hányad: 1/1
Szerz.jogcím: ajándékozás
Név: GYOMAENDRŐDI IPARTESTÜLET
Jogállás: tulajdonos
Cím: 5500 GYOMAENDRŐD, Fő út 50
Jogok-tények jogosultjai
Sorszám: 1
Bejegyző határozat: 31790/2010.01.08
Jog-tény neve: Vezetékjog
Név: E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Cím: 4024 DEBRECEN, Kossuth utca 41
Szöveg: Szarvas-Gyomaendrőd 22 KV-os távvezeték és leágazásai 21 m2 területre
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21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2022. június 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Közterület elnevezése
Gyuricza Tamás, Pap-Szabó Katalin jegyző, Pardi László osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Endrődiek Baráti Köre Egyesület Elnöke, dr. Varjú László írásbeli kérelmet nyújtott be Gyomaendrőd Város
Önkormányzat képviselő-testülete részére, hogy Tímár Máté író születésének centenáriuma alkalmából közterület
kerüljön elnevezésre. A Baráti kör által javasolt közterület az endrődi városrész Katolikus temploma és az endrődi
piactér közötti terület, vagy az író mellszobrának helyet adó útszakasz, mely a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola főbejárata előtti út. A mellszobornak helyet adó terület már rendelkezik közterület névvel, mivel az a
Népliget út nevet viseli.
A másik helyszín az 5004 hrsz-ú ingatlan, mely egy szűk járdaszakaszból és egy tér részből áll, melyen parkoló,
bankfiók, élelmiszer üzlet és gyógyszertár is található. Ez az ingatlan is rendelkezik közterület névvel, mivel a
tulajdoni lap szerint Blaha Lujza utca, de az oda csatlakozó épületek Hősök tere címzést kaptak.
Jelen helyzetben a terület rendezése mindenképp célszerű és ha a Képviselő-testület az ingatlan járda részét az
íróról szeretné elnevezni, abban az esetben az ingatlan földhivatali megosztása szükséges. A felosztás után a tér
részt a valós helyzethez igazodva Hősök terének kellene átnevezni, a járdaszakasz pedig megkaphatja a Tímár
Máté sétány elnevezést.
A telek megosztás költsége megközelítőleg 120.000 Ft és 2 hónap alatt valósítható meg.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 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
Az Mötv. 14. § (2) bekezdése szerint közterületnév nem lehet a) olyan személy neve, aki a XX. századi
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 során figyelembe kell venni a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló
15/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) szabályait is. Ennek értelmében a közterületnév
megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti a polgármester, a Képviselő-testület bizottsága, az
önkormányzati képviselő, az önkormányzati választáson Gyomaendrődön választójoggal rendelkező polgár, az
egyesülési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó gyomaendrődi székhellyel rendelkező civil szervezet,
Gyomaendrőd város közigazgatási területén székhellyel, telephellyel rendelkező más jogi személy. További szabály,
hogy a névadási kezdeményezést a tervezett névadást megelőzően legalább 60 nappal korábban kell benyújtani. A
javaslatokat a Képviselő-testület Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága (a
továbbiakban: bizottság) véleményezi. A bizottság a véleményezés megalapozása érdekében szakértői tanácsadó
testületet hívhat össze az egyetemes magyar és helytörténetben, a nyelvtudományban, a néprajzban, a
hittudományban, a jog- és közigazgatás tudományban jártas helyi szakemberek bevonásával. Vitás esetben a
névadás megalapozása érdekében a bizottság javasolhatja a Képviselő-testületnek a Földrajzinév-bizottság
véleményének kikérését is.
A bizottság által véleményezett névadási javaslatot és annak részletes indokolását 30 napra a helyben szokásos
módon közszemlére kell tenni.
A közterület elnevezése az Mötv. 42. § 8. pontja alapján a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.

Döntési javaslat
"Közterület elnevezés"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Endrődiek Baráti Köre Egyesület kezdeményezését
támogatja, mely szerint az endrődi városrészen Tímár Mátéról közterület kerüljön elnevezésre egyben dönt az 5004
hrsz-ú ingatlan földhivatali megosztásáról.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2022. június 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Baptista Tevékeny Szeretet Misszió kérelme
Pardi László osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-Testület!
2021. február 1. napján megkezdte működését a Baptista Tevékeny Szeretett Misszió fenntartásában működő Új
Esély Központ az 5500 Gyomaendrőd, Damjanich János utca 1-2. szám alatt.
Szabó Zoltán intézményvezető levélben fordult önkormányzatunkhoz, melyben kéri hogy az önkormányzat, mint az
épület tulajdonosa járuljon hozzá az általuk tervezett belső épületátalakításhoz.
Az átépítés lényegi elemei a következők:
·
közösségi tér szétválasztása gipszkarton fallal
·
pihenőszoba szétválasztása gipszkarton fallal
·
jelenleg étkezőként funkcionáló helyiségből, gipszkarton fallal leválasztani egy részt, ahol létre hozhatunk egy
újabb mosókonyhát
A tervezett átépítés rajza és a kérelem a csatolt mellékletben megtalálható
A tervezett átépítésnek pályázati szempontból akadálya nincs.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

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

Döntési javaslat
"Beruházás támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió kérelmét
támogatja, és tulajdonosként hozzájárul az 5500 Gyomaendrőd, Damjanich János utca 1-2. (5008/1 hrsz) szám alatti
épület belső átalakításához.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Toldi Balázs polgármester

5500 Gyomaendrőd
Selyem út 124.

Tárgy: kérelem

Tisztelt Polgármester Úr!

Gyomaendrőd városában, közös együttműködésünk eredményeként 2021. február 1. napján megnyitotta
kapuit a Baptista Tevékeny Szeretett Misszió fenntartásában működő Új Esély Központ. Az intézmény
székhelyén (5500 Gyomaendrőd, Damjanich János utca 1-2. szám alatt) nappali ellátás keretén belül
látjuk el a hozzánk érkező szenvedélybeteg és pszichiátriai beteg ellátottakat. Jelenleg 100 férőhellyel
biztosítjuk az ellátást a hozzánk érkezőknek. Az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a
közösség befogadott minket, és elfogadta azt az ellátotti kört, akikért vagyunk. Fenntartónk
támogatásának köszönhetően a kötelező szakmai protokollokon túl, számos belső képzést is tudunk
ingyenesen nyújtani az ellátásunkban részesülőknek, melyek segítségével jobban, hatékonyabban tudnak
majd integrálódni -reményeink szerint- a település közösségéhez.
Az intézményünkben kialakult belső dinamika és szakmai tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a
célzottabb segítségnyújtás érdekében fejlesztenünk szükséges. A fejlesztés célja a hatékonyabb
térfeszhasználás a két ellátotti célcsoport érdekében, ami lehetővé tenni a programok strukturáltabb
kihasználását.
Levelemhez mellékelek egy átépítési tervet, amelyben látható, hogy milyen plusz terek létrehozásával
kívánjuk a szakmai munkánk színvonalát emelni. Ezen helyiségek létrehozásával lehetőségünk lesz új
nyitvatartási rendet kialakítani, amivel -eddigi tapasztalataink alapján- jobban tudunk alkalmazkodni ez
ellátottak igényeihez.
Az átépítés lényegi elemei a következők:
•
•
•

közösségi tér szétválasztása gipszkarton fallal
pihenőszoba szétválasztása gipszkarton fallal
jelenleg étkezőként funkcionáló helyiségből, gipszkarton fallal leválasztani egy részt, ahol létre
hozhatunk egy újabb mosókonyhát

Az elvégzett módosításokat követően lehetőségünk lesz a két ellátotti célcsoportot egy időben, egy
helyrajzi számon, de külön helyiségekben fogadni.

A projekt megvalósulását követően a tervezett nyitvatartási időnk az alábbiak szerint módosul, mindkét
ellátotti kör számára:
•
•

hétfőtől péntekig: 8-14.00 óráig
hétvégén és ünnepnapokon:8-14.00 óráig.

Az átépítéssel kapcsolatban bekértünk egy árajánlatot, melynek összege 2.869.694 Ft, mely tartalmazza
az anyag és munkadíj költséget is. A beruházáshoz való bármilyen anyagi támogatást elfogadunk, nagyon
hálásak lennénk érte!

Bárminemű kérdése merülne fel az ügyben kapcsolatban, kérem keressen, nagyon szívesen állok a
szolgálatára!

Kérem tisztelt Polgármester Urat, hogy az ellátottak érdekében támogassa átépítési kérelmünket!

Segítő közreműködését köszönöm!

Gyomaendrőd, 2022. június. 11.

Tisztelettel:
Szabó Zoltán
intézményvezető

23. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2022. június 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
megszűntetése
Pardi László osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk tagja a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak. (székhely:
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.)
A Társulásnak összesen 44 Önkormányzat a tagja és abból célból alakult 2010. április 13-án, hogy gondoskodjék
Békés megye egészséges ivóvíz ellátásáról és e cél megvalósulásnak beruházási programját bonyolítsa le.
E projekthez további 22 Önkormányzat 3 helyi Társuláson keresztül kapcsolódott be, így végül 66 Önkormányzatot
érintően valósult meg a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 számú projekt, melynek lebonyolítója az Országos Vízügyi
Főigazgatóság irányító koordinációja mellett, a fent nevezett Társulás volt.
A beruházás 2015. december 31. napjával kivitelezői részről átadásra került, s az azt követő időszakban megtörtént
a beruházás utógondozása és annak a hazai és az Európai Uniós szervek által történő ellenőrzése is. A projekt
Támogatási Szerződésében rögzített fenntartási ideje 2021 évben véget ért. Erről az Innovációs és Technológiai
Minisztérium Fenntartási Főosztálya, mint a Támogató képviselője a Záró-jegyzőkönyvet megküldte.
A projekt működőképes, jelentéktelen hiányosságokon kívül az ellenőrzések érdemi megállapításokat nem tettek. A
„KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás a feladatát befejezte és indokolttá válik a
szervezet megszüntetése. Ennek céldátuma 2022. december 31.
A Társulás hatékonyan és költségtakarékosan gazdálkodva maradványvagyont halmozott fel, melynek kiadására
megszűnését közvetlen megelőző időszakban sor kerül. A maradványvagyon felosztására a korábbi befizetések
arányában fog sor kerülni.
Tekintettel arra, hogy a nyilvántartó hatóság iránymutatása alapján a jogi megszűnés 2022. december 31-i
megtörténtéhez és a maradványvagyon ezen időpontig történő kiadása miatt 2022. június 30. napjáig meg kell hozni
a megszűnésről szóló határozatot, s amelyet minden tag Önkormányzat Képviselő-testületének minősített
többséggel el kell fogadnia és rendelkezni kell a zárlati teendőkről és a vagyon felosztásáról, így a mellékelten
csatolt Képviselő-testületi határozat elfogadását és a szintén az előterjesztés mellékleteként szereplő társulási
megállapodás megszüntetéséről szóló okirat elfogadását javasoljuk
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

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

Döntési javaslat
"Társulás megszűntetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás megszüntetésével kapcsolatosan az alábbiakat:
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határoz arról, hogy a „KÖZÉP-BÉKÉSI
TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2022. december 31. napjával szűnjék meg, és ezen
időponttal kerüljön sor a nyilvántartásokból történő törlésére.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG”
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszűnésével kapcsolatos megállapodást és felhatalmazza
a Polgármestert annak az aláírására.
71

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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24. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2022. június 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A Képviselő-testület 2022. évi II. féléves ülésprogramja
Pap-Szabó Katalin jegyző
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 és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati
rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján éves
ülésprogramot állapít meg a tárgyévet megelőző év utolsó testületi ülésén.
A második félévre vonatkozó ülésprogram elkészült. Az ülésprogramon felül a bizottságok és képviselő-testületi
tagok az SZMSZ-ben meghatározottak szerint kezdeményezhetik rendelet és határozathozatalt.
Kérem a tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A bizottság javasolja a képviselő-testületnek az
ülésprogram elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság javasolja a képviselő-testületnek az
ülésprogram elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság javasolja a képviselő-testületnek az
ülésprogram elfogadását.

Döntési javaslat
"II. féléves ülésprogram elfogadása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében
a 2022.év II. félévi ülésprogramját a következőkben állapítja meg:
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
MUNKAPROGRAMJA
2022. II. félévére
Július SZÜNET
Augusztus 25.
Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2022. első féléves gazdálkodásának alakulásáról
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2022. első féléves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
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Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2022. első féléves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Regionális Hulladékkezelő Kft. 2022. első féléves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2022. első féléves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2022. első féléves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntés intézményvezetői (Kállai Ferenc Művelődési Központ) ideiglenes megbízásról, intézményvezetői
pályázat kiírásáról
Hivatali felelős:
Dr. Csordás Ádám aljegyző / Hoffmanné Szabó Gabriella köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Közterület elnevezés - Tímár Máté sétány
Hivatali felelős:
Gyuricza Tamás köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Szeptember 29.
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Keresztesi Krisztina Dóra köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Háziorvosok átalánydíjas szerződésének felülvizsgálta
Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
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Tárgyaló Bizottság: Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda beszámolója a 2021/2022 nevelési évről
Hivatali felelős:
Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Kft-k fenntartásában működő óvodák, bölcsődék vezetőinek 2021/2022-es nevelési évről készített szakmai
beszámolójának elfogadása
Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához
Hivatali felelős:
Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Veteményezésre kijelölt és egyéb területek bérletének felülvizsgálata
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a 2022. évi nyári napközi ellátásról
Hivatali felelős:
Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Általános iskolai körzethatárok véleményezése
Hivatali felelős:
Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
A Térségi Szociális Gondozási Központ tájékoztatója a többlettámogatási keret felhasználásáról, a megtett
intézkedések költségvetési hatásáról
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntés intézményvezetői (Határ Győző Városi Könyvtár) pályázat kiírásáról
Hivatali felelős:
Dr. Csordás Ádám aljegyző / Hoffmanné Szabó Gabriella köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Október 27.
2023. évi rendezvényterv
Hivatali felelős:
Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
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Az önkormányzat 2022. évi háromnegyed éves pénzügyi beszámolója
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Holtág-fejlesztési alap B) komponensének felhasználásáról tájékoztatás
Hivatali felelős:
Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Hivatali felelős:
Weigertné Szilágyi Erika köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
November 24.
Döntés illetményalap megállapításáról
Hivatali felelős:
Pap-Szabó Katalin jegyző
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2023. évi belsőellenőrzési terv
Hivatali felelős:
Keresztesi Krisztina Dóra köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Mezőőri és közterület felügyelői beszámoló, mezőőri járulék előirányzatának teljesülése
Hivatali felelős:
Pardi László osztályvezető
Enyedi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Önkormányzati helyiségek és egyéb területek bérleti díjának felülvizsgálata
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2022. háromnegyed éves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2022. háromnegyed éves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
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Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Regionális Hulladékkezelő Kft. 2022. háromnegyed éves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2022. háromnegyed éves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2022. háromnegyed éves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójára benyújtott pályázatok elbírálása
Hivatali felelős:
Omiliákné Csikós Anikó köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
December 1.
KÖZMEGHALLGATÁS
December 22.
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Keresztesi Krisztina Dóra köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési koncepciója
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a 2022. évben benyújtott/megvalósított pályázatokról
Hivatali felelős:
Petényi Roland osztályvezető
Keresztesné Jáksó Éva
Pardi László
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
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Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők 2023. évre vonatkozó áremelési kérelme
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
A Liget Fürdő Nonprofit Kft. által visszafizetett kölcsön összegének felhasználásának felülvizsgálata
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. I. félévi munkaprogramja
Hivatali felelős:
Pap-Szabó Katalin jegyző
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntés intézményvezetői (Határ Győző Városi Könyvtár) megbízásról
Hivatali felelős:
Dr. Csordás Ádám aljegyző / Hoffmanné Szabó Gabriella köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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25. napirendi pont
25. NAPIRENDI PONT
A Képviselő-testület
2022. június 30-i ülésére
Tárgy:

Bejelentések
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