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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2022. augusztus 15-i ülésére
Tárgy:
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Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2022. első féléves
gazdálkodásának alakulásáról
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendeletével fogadta el
a város 2022. évi költségvetését. Jelen előterjesztésben beszámolunk az önkormányzat és intézményei 2022. évi
első féléves gazdálkodásának alakulásáról, bemutatjuk a realizálódott bevételek és a teljesült kiadások összegeit.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Műk. célú támért.kiad.
pénzeszk. átadás ÁK,
ellátottak juttatása
Működési kiadások össz.
Felújítások
Beruházások
Támogatás értékű felhalm.
kiadás és pénzeszk. átadás
ÁK
Felhalmozási kiadások
össz.
Tartalékok
Kiadások összesen
Intézményeknek nyújtott
támogatás
Államháztartáson belüli
megelőlegezések
visszafizetése
Kiadások mindösszesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

184631
18954

187631
18954

83001
8580

Telj / a mód. Ei %
ban
44,24
45,27

369290
1041589

408961
1115155

166010
608876

40,59
54,60

1614464

1730701

866467

50,06

60955
1066883
37416

392328
1071240
40202

36744
10174
8781

9,37
0,95
21,84

1165254

1503770

55699

3,70

225957
3005675
497698

416311
3650782
523204

0
922166
261873

0,00
25,26
50,05

0

55698

55698

100,00

3503373

4229684

1239737

29,31

A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok
adatai időarányos alatti teljesítést mutatnak. Az Önkormányzatnál kell megtervezni a képviselők és
polgármester, a mezőőrök, a polgárvédelmi bázis, a közfoglalkoztatás bérjellegű kiadásait. A Start
mintaprogram és az egyéb közfoglalkoztatás 2021. évről áthúzódó programelemei 2022. február 28-ával
zárultak, így a vizsgált időszakban az ezekhez a programokhoz kapcsolódó bérek és járulékok a terv 100%2

ában teljesültek, ugyanakkor a 2022. márciusában induló 4 új programelem (mezőgazdaság, helyi
sajátosság, szociális, galambtenyésztés, határon túliak foglalkoztatása) betervezett bér és járulékkiadásához
3 havi teljesítés kapcsolódik.
A dologi kiadásoknál a teljesítés 41%-os, ami időarányos alatti felhasználást mutat. Megtakarítás figyelhető
meg a karbantartási szolgáltatásra, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra és az ezekhez kapcsolódó
áfa kiadás megtervezett keret felhasználásánál. Az időarányosnál alacsonyabb felhasználás a közutak és
köztemetők fenntartásánál, szúnyoggyérítésnél, hulladékkezelésnél, zöldterület kezelésnél és a folyamatban
lévő projektjeinknél (Belvíz X., Kállai Múzeum és Aranka Babamúzeum fejlesztése, felújítása, Százszorszép
Óvoda fejlesztése) jelentkezik. A közüzemi költségekre betervezett keret 46 %-a került felhasználásra a
vizsgált időszakban.
A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások teljesülése összességében kis
mértékben időarányos feletti. A Liget Fürdő Nonprofit Kft. június végéig 40,899 millió Ft-ot vett igénybe a
működési kiadásainak finanszírozására betervezett 49,913 millió Ft-ból. Itt jelenik meg az Önkormányzati
Társulás részére átadott támogatás összege, bölcsődei és családi napközi feladatellátáshoz, az
önkormányzati tűzoltóság, a helyi buszközlekedés, a Zöldpark Nonprofit Kft. és a Gyomaszolg Kft. által
ellátott feladatokra (parkfenntartás, Sportcsarnok működtetése, temető üzemeltetése, holtágak üzemeltetése)
biztosított támogatás időarányos összege. Az előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetésének
összege 20.432 ezer Ft. A Bursa ösztöndíj programra kifizetett támogatás összege 400 ezer Ft, a Körösszögi Kistérségi Társulás részére átutalt működési hozzájárulás összege 184 ezer Ft, az EFOP-Egész életen
át tartó tanulás projekt visszautalt támogatásának összege 958 ezer Ft, a TOP – Bölcsőde építés projekt fel
nem használt támogatásának visszautalt 47 ezer Ft összege, a Gyüszte részére biztosított 1 millió Ft
összegű kölcsön. A segélyekre megtervezett keretből 16.958 ezer Ft került felhasználásra, 31% a
felhasználás mértéke.
A tervezett felújításokból közel 37 millió Ft értékű munka valósult meg az alábbiak szerint:
Kállai Ferenc Múzeum és Aranka Játékbaba Múzeum felújításához kapcsolódó tervek készítése
18.495 ezer Ft
Gimnázium tetőfelújítás 3.392 ezer Ft
Szennyvízhálózat rekonstrukciós munkák 8.215 ezer Ft
Víziszínpad felújítása 2.783 ezer Ft
Százszorszép Óvoda felújítás terv készítése 3.747 E Ft
A tervezett beruházások több mint 10 millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják:
Belvíz X. projekt kiviteli terv készítése 5.061 ezer Ft
Közfoglalkoztatási programelem keretei között kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 282 ezer Ft
értékben
Laphinta, nyári gumi beszerzése 132 ezer Ft összegben
Zrínyi úti ingatlan megvásárlása 3.000 ezer Ft összegben
Urnafal építés 744 ezer Ft összegben
Parkolóépítéshez kapcsolódó költségek 414 ezer Ft értékben
Gyepmesteri telepen csurgalékvíz elvezetés kiépítése 358 ezer Ft összegben
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 182 ezer Ft értékben.

A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi működési
bevétel
Vagyoni típusú adók
Termékek és
szolgáltatások adói
Egyéb közhatalmi
bevétel
Támogatás értékű
műk. bevétel,
műk.c.peszk.átvét ÁHon kívülről, kölcsön
visszatér.
Önkormányzatok
működési támogatása
Működési bevétel

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.
118948

Módosított ei.
127223

82000
258000

82000
258000

40560
203584

49,46
78,91

14000

14000

3210

22,93

310844

248173

77761

31,33

1343722

1437996

810560

56,37

2127514

2167392

1196636

55,21
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Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
60961
47,92

összesen
Önkormányzatok
felhalmozási
támogatása
Felh. bev., tám. értékű
felh. bev.,
felh.c.peszk.átvét ÁHon kívülről, kölcsön
visszatér.
Felhalmozási bevétel
összesen
Maradvány
igénybevétele
Forgatási célú belföldi
értékpapír beváltása
Államháztartáson belüli
megelőlegezések
teljesítése
Bevételek
mindösszesen

0

39884

39884

100,00

79138

328324

255084

77,69

79138

368208

294968

80,11

896721

1287636

1287636

100,00

400000

400000

0

0

0

6448

6448

100,00

3503373

4229684

2785688

65,86

A saját bevételek összességében az időarányosnak megfelelően teljesültek. A betervezett
terményértékesítésből származó bevételből kevesebb mint 10% (2,2 millió Ft) realizálódott a vizsgált
időszakban.
A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban 70%-on teljesültek, ezen belül a vagyoni típusú adóbevétel
49%-ban, a termékek és szolgáltatások adói pedig 79%-ban realizálódtak. A vagyoni típusú adók közé
tartozik az építményadó, az épület után fizetett idegenforgalmi adó, telekadó és a magánszemélyek
kommunális adója. A termékek és szolgáltatások adói közé sorolandó a helyi iparűzési adó, a talajterhelési
díj bevétel és a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó. Az iparűzési adóbevételünk 80%-ban teljesült a
vizsgált időszakban.
A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra átvett
pénzeszközök, kölcsönök visszatérítése 31%-ban teljesültek. Itt jelenik meg a Start mintaprogramra és az
egyéb közfoglalkoztatásra járó támogatás, valamint a földalapú és zöldítési támogatás 61.210 E Ft összege,
a mezőőri támogatás 1.350 E Ft összege, Hunya Község és Csárdaszállás Község Önkormányzatok által
átutalt 416 E Ft és 283 E Ft összegű hozzájárulások a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi
működéséhez, valamint a hivatal 2021. év utolsó negyedévi és a 2022. I. negyedévi működéséhez biztosított
1.141 E Ft és 1.855 E Ft illetve 2.577 E Ft és 3.244 E Ft összegű kiegészítés. Itt jelenik meg Csárdaszállás
Önkormányzata által az óvodai feladatellátáshoz átutalt 1.785 E Ft összeg is.
Az önkormányzati felhalmozási támogatás, felhalmozási bevételek, támogatás értékű felhalmozási
bevételek és az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök, valamint
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök 295 millió Ft összegben teljesültek.
Megérkezett a Selyem út felújítására elnyert 39.884 E Ft összegű támogatás, a Blaha úti óvoda
fejlesztéséhez kapcsolódó záró elszámolás 5.592 E Ft összegű támogatása, Tipegő Kert Bölcsőde építés
projekt záró elszámolásához kapcsolódó 41 E Ft támogatása, továbbá két TOP PLUSZ projekt (Kossuth úti
óvoda fejlesztése és a Kállai Művelődési Központ energetikai fejlesztése) támogatási előlege 135.925 E Ft,
illetve 112.061 E Ft összegekben. Ingatlan értékesítésből 1.108 E Ft folyt be, a háztartásoknak nyújtott
kölcsönök visszatérüléséből 355 E Ft realizálódott.

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
A vizsgált időszakban a hivatal kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

249751
36540

265343
38699

127690
19774

Telj / a mód. Ei %
ban
48,12
51,09

39666

43061

21939

50,95

4

Működési célú támogatás
értékű kiadás, működési
célú pénzeszköz átadás
ÁK, segély kifizetés
Működési kiadások
összesen
Felhalmozási kiadás
Kiadás mindösszesen

0

0

0

0,00

325957

347103

169403

48,80

200
326157

3051
350154

1666
171069

54,61
48,86

A hivatalnál a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok kis mértékben az időarányos alatt
teljesültek, mely azzal magyarázható, hogy a vizsgált időszakban az előirányzatok közé a népszámlálásra
biztosított állami támogatás összege már beépítésre került, ugyanakkor kifizetésre nem került még sor ezen
feladathoz kapcsolódóan. A parlamenti választásokhoz kapcsolódóan kifizetett bér és járulékköltség összege
7.249 E Ft volt. A köztisztviselői állomány részére megtörtént az éves cafetéria keret kifizetése.
A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése az időarányosnak megfelelő. A parlamenti választásokhoz
kapcsolódóan felmerült dologi kiadás összege 1.282 E Ft volt. A közüzemi díjakra betervezett keret (4.100 E
Ft) 75%-a került felhasználásra.
A felhalmozási kiadások között jelenik meg 1.544 E Ft értékben egy érintőképernyős ügyfélhívó
beszerzése, illetve 122 E Ft összegben történtek kisértékű tárgyi eszköz beszerzések.
Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés
Intézményi működési
bevételek
Közhatalmi bevételek
Támogatásértékű
működési bevétel
Irányító szervtől kapott
támogatás
Maradvány
igénybevétele
Bevételek összesen

Eredeti ei.
2526

Módosított ei.
3080

Teljesítés
2180

Telj./Mód. ei.
70,78

1000
0

1000
19631

25
19630

2,5
99,99

322264

325115

152601

46,94

367

1328

1328

100,00

326157

350154

175764

50,20

Az intézményi működési bevételek tartalmazzák a továbbszámlázott bevételek, bérleti díjak összegeit és a
kamatbevételeket.
A közhatalmi bevételek között igazgatási szolgáltatási díjak jelennek meg.
A támogatásértékű működési bevételek között jelenik meg az országgyűlési választásra és népszavazásra
leutalt támogatás 7.980 ezer Ft összege, valamint a népszámlálásra kapott 11.649 ezer Ft összegű
támogatási előleg.
Az irányító szervtől kapott támogatás kis mértékben az időarányos alatt teljesült.
Megtörtént az előző évi maradvány felhasználása a vizsgált időszakban.

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

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

17257
2292

19535
2535

10630
1369

Telj / a mód. ei. %
ban
54,42
54,00

19414
38963
200
39163

21736
43806
964
44770

12551
24550
928
25478

57,74
56,04
96,27
56,91

5

A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a munkaadót
terhelő járulékok teljesülése kis mértékben az időarányos előirányzat feletti, melynek oka részben az, hogy
az intézménynél foglalkoztatott közfoglalkoztatottak bérköltsége a beépített előirányzatok 87 %-ában
teljesült, az előirányzat rendezése a következő rendeletmódosítással fog megtörténni. Az időarányost
meghaladó teljesítés másik indoka a Kner emlékévhez kapcsolódóan jelentkező bérjellegű kifizetés, melynek
előirányzata nem jelenik meg a teljesítés 100%-ában a módosított előirányzatok között. A vizsgált
időszakban a bérek és járulékok előirányzata közé 658 E Ft került beépítésre, mellyel szemben 763 E Ft
kiadás teljesült. Az intézmény a teljesítéshez igazított előirányzatot a következő rendelet módosítással fogja
megkapni.
A dologi kiadások teljesülése 58 %, időarányos felett teljesült:
A Könyvtár állománygyarapításra a módosított előirányzat bruttó 4.021 ezer Ft-ból 2.172 ezer Ft-ot
használt fel, azaz a keret 54 %-át.
Az intézmény lapkiadásra a betervezett keret 49 %-át használta fel.
A Kner Emlékévhez kapcsolódóan jelentkező dologi kiadás a vizsgált időszakban 1.567 ezer Ft,
melyhez beépítettük az intézmény költségvetésébe a szükséges előirányzatot 1.539 ezer Ft értékben.
A Könyvtár alaptevékenységéhez kapcsolódó dologi keretéből (10.985 E Ft) 57 %-ot használt fel az
első félévben. A közüzemi díjakra betervezett keret (1.299 E Ft) 56 %-a került felhasználásra a
vizsgált időszakban.
A felhalmozási kiadások között egy Attrakciós és Oktatási szoftvercsomag és egy Felhő szolgáltatás jelenik
meg bruttó 724 ezer Ft összegben, valamint kávéfőző, projektor állvány és egyéb kisértékű tárgyi eszköz
beszerzés történt.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi működési
bevételek
Működési célú
támogatás értékű
bevétel
Felhalmozási célú
támogatás értékű
bevétel
Irányító szervtől kapott
támogatás
Maradvány
igénybevétele
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei
500

Módosított ei.
1015

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
1421
140,00

3309

4694

4719

0

0

153

35354

38534

20029

51,98

0

527

527

100,00

39163

44770

26849

59,97

100,53

A saját bevételek között jelenik meg többek között könyv értékesítésből származó 317 ezer Ft összegű
bevétel, a Kner Piroska szakácskönyv bemutatása rendezvény vacsorajegyeinek értékesítéséből származó
189 ezer Ft összegű bevétel, valamint rendezvények jegyértékesítéseihez kapcsolódóan realizálódott 343
ezer Ft összeg és a hirdetésekből származó 171 ezer Ft. Az egyéb bevételek között jelenik meg az
Árnyékporocska szakácskönyv kiadásához kapcsolódóan biztosított támogatás megtérülésének 349 ezer Ft
összege.
A közfoglalkoztatottak finanszírozására leutalt támogatás összege 1.533 ezer Ft. A 20%-os bérnövekedésre
leutalt támogatás összege 3.186 ezer Ft.
A felhalmozási célú támogatások között jelenik meg az előző évben megvalósult Nekem szülőhazám
projekt záró elszámolásának 153 ezer Ft összegű támogatása.
Az irányító szervtől kapott támogatás felhasználása időarányossal közel azonosan alakult a vizsgált
időszakban.
Megtörtént az előző évi maradvány igénybevétele a vizsgált időszakban.

Kállai Ferenc Művelődési Központ
Kiadások alakulása:
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.
6

Teljesítés

Telj / a mód. Ei. %

Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadások
összesen
Felhalmozási kiadás
Kiadások
mindösszesen

30923
4101

35292
4430

16533
1510

ban
46,85
34,08

16226
51250

33456
73178

23564
41607

70,43
56,86

200
51450

250
73428

149
41756

59,60
56,87

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányos alatt alakult, melynek indoka,
hogy az intézményvezetői pozíció betöltése és a tourinform irodai feladatok ellátása megfelelő
szakemberekkel nehézséget jelentett, azaz a tényleges intézményi létszám az engedélyezett létszám alatt
alakult a vizsgált időszakban, illetve a közfoglalkoztatásra betervezett előirányzat felhasználása is időarányos
alatt alakult (45 %).
A dologi kiadásoknak a vizsgált időszakban 70%-a került felhasználásra, a 23,5 millió Ft-ból 16,8 millió Ft a
Sajt-és túrófesztivál rendezvényhez kapcsolódott. A Kállai Napok megvalósítására elnyert 2 millió Ft összegű
támogatás felhasználása a vizsgált időszakban minimális mértékű volt. A közüzemi költségekre betervezett
keret 63 %-a került felhasználásra a vizsgált időszakban.
A felhalmozási kiadások között megjelenő tételek kisértékű tárgyi eszköz beszerzéseket takarnak.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi működési
bevételek
Működési célú
támogatás értékű
bevétel és átvett
pénzeszköz
Maradvány
igénybevétele
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.
5000

Módosított ei.
8269

Teljesítés Telj. / Mód. Ei. %-ban
5974
72,25

5724

9351

6686

71,50

2294

3387

3387

100,00

38432

52421

31405

59,91

51450

73428

47452

64,62

Az intézményi saját bevételek az időarányos felett teljesültek. 2.925 ezer Ft a Sajt és túrófesztiválhoz
kapcsolódóan realizálódott, 2.706 ezer Ft az intézmény által biztosított szolgáltatásokhoz kapcsolódik, 343
ezer Ft pedig víz és áramdíj túlfizetés visszautalásából keletkezett.
A működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök között realizálódott a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 1.786 ezer Ft összegű támogatás, a 20%-os bérnövekedésre leutalt
támogatás összege 4.252 ezer Ft, valamint a Sajt-és túrófesztiválhoz biztosított támogatás 645 ezer Ft
összege.
Az irányító szervtől igénybevett támogatás összege az időarányos felett teljesült.
Megtörtént az előző évi maradvány igénybevétele a vizsgált időszakban.

Szent Antal Népház és Művelődési Ház
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadások

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

19278
2560

20846
2662

10107
1164

Telj / a mód. Ei. %
ban
48,48
43,73

16520
38358

16563
40071

9184
20455

55,45
51,05
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összesen
Felhalmozási
kiadások
Kiadások
mindösszesen

200

200

94

47,00

38558

40271

20549

51,03

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése kis mértékeben az időarányos alatt alakult.
A dologi kiadások teljesítése 55%, az időarányos feletti, melynek indoka a TOP-7.1.1-16 Hagyományőrző
és családi programsorozathoz kapcsolódó kiadások 100 %-os teljesülése (3.865 E Ft), továbbá a HUNG
2021. Helyi értékünk Kállai Ferenc projekt betervezett kiadásainak 70%-os teljesülése a vizsgált időszakban
(Eredeti ei.: 3.300 E Ft, felhasználás: 2.300 E Ft). Az egész évi közüzemi költségekre betervezett keret 49 %a került felhasználásra a vizsgált időszakban.
A felhalmozási kiadások között kisértékű tárgyi eszköz beszerzések történtek.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi működési
bevételek
Működési célú
támogatás értékű
bevétel, átvett
pénzeszközök
Maradvány
igénybevétele
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.
5800

Módosított ei.
5800

Teljesítés Telj. / Mód. Ei. %-ban
2043
35,22

3543

4608

4472

97,05

7300

7948

7948

100,00

21915

21915

11957

54,56

38558

40271

26420

65,61

Az intézményi saját bevételek időarányos alatt, 2.043 E Ft összegben realizálódtak.
A működési célú támogatásértékű bevétel soron a közfoglalkoztatott alkalmazásához kapcsolódó
támogatás 925 ezer Ft összege jelenik meg, valamint a 20%-os bérnövekedésre leutalt támogatás 3.543
ezer Ft összege.
Az irányító szervtől igénybe vett támogatás 54%-ban teljesült.
Megtörtént az előző évi maradvány igénybevétele a vizsgált időszakban.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadások
összesen
Felhalmozási kiadás
Kiadások
mindösszesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

187198
25082

189903
25082

91508
12275

Telj / a mód. Ei. %
ban
48,19
48,94

32755
245035

31375
246360

11016
114799

35,11
46,60

16316
261351

16316
262676

590
115389

3,62
43,93

Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált időszakban
összességében – mind az óvodai, mind a bölcsődei feladathoz kapcsolódóan -kismértékben az időarányos
alatt teljesültek. Az időarányos alatti teljesítés elsősorban azzal indokolható, hogy a vizsgált időszakban nem
történt még meg az óvodai feladatellátásnál a jubileumi jutalom kifizetése. Az Erasmus programhoz
kapcsolódó kifizetés összege 2.705 ezer Ft.
A dologi kiadás teljesülése összességében időarányos alatti. Az óvodai feladatellátás csárdaszállási
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telephelye működéséhez 552 ezer Ft (terv 38,6%-a), a gyomaendrődi óvodákéhoz 7,279 millió Ft (terv
33,49%-a), a bölcsődei feladatellátáshoz 1.635 ezer Ft (terv 26%-a) kiadás kapcsolódik. Az étkeztetési
feladatnál a betervezett 1.448 ezer Ft-nak a 69%-a merült fel kiadásként a vizsgált időszakban a
csárdaszállási óvodai telephelyen. Az Erasmus programban 534 ezer Ft dologi kiadás jelentkezett a vizsgált
időszakban. A közüzemi költségekre tervezett keret (6.003 ezer Ft) 48 %-a került felhasználásra a vizsgált
időszakban.
A felhalmozási kiadások között kis értékű tárgyi eszköz beszerzések történtek 590 ezer Ft értékben (Óvodai
feladatellátáshoz kapcsolódóan 520 ezer Ft, bölcsődei feladatellátáshoz 70 ezer Ft).

Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés
Intézményi működési
bevétel
Működési célú
támogatás értékű
bevétel
Maradvány
igénybevétele
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

Eredeti ei.
0

Módosított ei.
0

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
71

0

828

0

0,00

2246

2237

2237

100,00

259105

259611

116346

44,82

261351

262676

118654

45,17

Az intézmény működési bevétele között kamatbevétel, továbbszámlázott és egyéb működési bevétel jelenik
meg.
Az irányító szervtől kapott támogatás összege kis mértékben az időarányos tervezett előirányzat alatt
teljesült.
A vizsgált időszakban megtörtént az előző évi maradvány igénybevétele.

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

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

192696
24540

192696
24540

92338
12175

Telj / a mód. Ei. %
ban
47,92
49,61

129055
346291

140241
357477

59275
163788

42,27
45,82

85824
432115

118173
475650

510
164298

0,43
34,54

Az intézményben a személyi juttatások és a járulékok összességében azidőarányos alatt teljesültek, még
úgy is, ha az előirányzat oldalon az EFOP projektre megtervezett 5.850 ezer Ft összegű bérjellegű kiadással
(melyhez 250 ezer Ft összegű teljesítés kapcsolódik a vizsgált időszakban) korrigálunk. A vizsgált
időszakban megtörtént az év elején elrendelt oltásokhoz kapcsolódó túlóra összegeinek kifizetése az
oltásban részt vevő orvosok és szakdolgozók részére, melynek járulékkal növelt bruttó összege 3.124 ezer
Ft volt. Ezen kifizetéshez kapcsolódó támogatást igénylés útján megkapta az intézmény a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelőtől.
A dologi kiadások teljesülése az időarányos alatt teljesült. A közüzemi költségekre tervezett keret (4.750
ezer Ft) 60 %-a került felhasználásra a vizsgált időszakban. Az EFOP projekt dologi kiadásaira betervezett
5.636 E Ft-ból 4.300 E Ft kifizetés történt, mely tartalmazza az elkészült megvalósíthatósági tanulmány
végszámláját is.
A felhalmozási kiadások között 510 ezer Ft értékben jelentkeztek orvosi feladatellátást szolgáló
eszközbeszerzések.
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Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi működési
bevétel
Működési célú
támogatás értékű
bevétel, átvett
pénzeszközök
Felhalmozási célú
támogatások
államháztartáson
belülről
Maradvány
igénybevétele
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.
2690

Módosított ei.
2690

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
1834
68,18

341906

342838

180936

52,78

75824

75824

0

0,00

0

37117

37117

100,00

11695

17181

9550

55,58

432115

475650

229437

48,24

A betervezett intézményi működési bevétel teljesítése 68%, mely elsősorban a továbbszámlázott
költségekből és a bérleti díj bevételekből tevődik össze.
A működési célú támogatásértékű bevételek között a NEAK-tól kapott támogatás összege (172 millió Ft),
a COVID járvány elleni védekezés 2021. évi kiadásainak fedezetére kapott támogatás 931 ezer Ft összege,
továbbá az EFOP pályázat előlegének 8.414 ezer Ft összege jelenik meg.
Irányító szervtől kapott támogatás összege tartalmazza az EFOP projekt önerejének 1.195 E Ft összegét
és szintén a projekthez kapcsolódóan megelőlegezett 2.869 E Ft-ot. A megelőlegezett összeg a támogatás
intézmény számláján történő jóváírását követően visszautalásra kerül a fenntartó részére. Ebben az évben
került sor az intézmény előző évi önkormányzati támogatás 5.486 ezer Ft összegének átutalására is.
Megtörtént az intézménynél az előző évi maradvány igénybevétele is a vizsgált időszakban.

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

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

51479
6924

53025
7025

26297
3800

Telj / a mód. Ei. %
ban
49,59
54,09

8923
67326

8972
69022

4071
34168

45,37
49,50

712

712

0

0,00

68038

69734

34168

49,00

Az intézménynél a bérek időarányosnak megfelelően, a járulékok az időarányost kissé meghaladva
teljesültek.
A dologi kiadások kis mértékben az időarányos alatt teljesültek. Az egész évi közüzemi költségekre
betervezett keret 55 %-a került felhasználásra a vizsgált időszakban.
Bevételek alakulása:
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.
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Teljesítés Telj. / Mód. Ei. %-ban

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

0

0

16

0

1225

998

81,47

0

471

471

100,00

68038

68038

36331

53,40

68038

69734

37816

54,23

Az intézmény működési bevételei között kamat és egyéb bevétel jelenik meg.
A támogatás értékű bevételek között a közfoglalkoztatáshoz leutalt 998 ezer Ft összegű támogatás
realizálódott.
Az irányító szervtől igénybe vett támogatás az időarányost kissé meghaladva teljesült.
A vizsgált időszakban megtörtént az előző évi maradvány igénybevétele.

Térségi Szociális Gondozási Központ
(Készítette: Véháné Jánosik Zsuzsanna intézményvezető és Takács Gabriella gazdasági vezető)
Az intézmény bevételeinek alakulása
adatok: ezer Ft.-ban
Bevételi kategória
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Intézményi működési bevétel
283 716
283 716
Működési célú támogatás ÁHT-n belül
(Foglalkoztatási támogatás)
0
3 777
Működési bevétel összesen
283 716
287 493
Felhalmozási bevételek
0
0
Központi irányítószervi támogatás
577 293
601 522

Teljesítés
137 303
5 060
142 363
14
319 894

Az intézmény működési bevételeinek teljesülése némiképp elmarad az időarányos tervektől.
Az idős otthoni ellátás, szociális étkeztetés esetén pozitív irányú elmozdulás volt tapasztalható. Elmondható, hogy az
év első felében 100 %-os kihasználtsággal működik az idősek tartós bentlakásos ellátása szakfeladatunk.
A működési célú támogatás államháztartáson belül jogcímen érkezett 5.060 e Ft a közfoglalkoztatási program
keretében foglalkoztatott munkavállalók 100 %-os bértámogatása.
Az intézmény kiadásainak alakulása
adatok: ezer Ft.-ban
Kiadási kategória
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
Működési kiadás összesen
Beruházási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen

Eredeti előirányzat
466 886
69 245
319 878
856 009
5 000
861 009

Módosított előirányzat
494 768
72 639
318 403
885 810
5 000
890 810

Teljesítés
254 468
38 153
148 581
441 202
1 720
442 922

Az intézménynél a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok túllépést mutatnak az időarányos tervhez
képest, mely a szociális ágazati pótlék 1-6 havi teljesítéséből adódik. (A szociális ágazati pótlék kifizetésének
teljesítése megtörtént, de az előirányzatot az II. számú rendelet módosítás során igazítjuk hozzá.)
A dologi kiadások tekintetében a teljesítési adatok minimális mértékben elmaradnak az időarányos tervektől. Az
egész évi közüzemi költségekre betervezett keret 65 %-a került felhasználásra a vizsgált időszakban.
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Az eredeti költségvetésben tervezett nagyobb volumenű karbantartási munkák még nem kerültek elvégzésre.
A beruházási kiadások között szerepel a TAMAUTO2021 pályázaton elnyert OPEL VIVARO gépjárműbe
kerekesszékes rögzítő rendszer beszerzése és beszerelése, kézfertőtlenítő adagolók és konyhai eszközök (lábasok,
mérleg, hűtőtáskák, botmixer), és az adományként kapott ágyakhoz, a még hiányzó matracok vásárlása.
Önkormányzati összegzés, kitekintés:
A mai napon (2022. augusztus 8.) az önkormányzat főszámláján 731 millió Ft a rendelkezésre álló forrás. A napi
zavartalan működés biztosítása mellett az Önkormányzat által vállalt kötelezettségek teljesítését, a folyamatban lévő
pályázatok finanszírozását, a kialakult gazdasági és politikai környezet árdrágító hatásának kezelését, az
energiaárak drasztikus emelkedését a költségvetésben is meg kell oldani, illetve biztosítani kell.
Az év végéig tartó kitekintésnek több bizonytalansági tényezője van, melyek alapvetően fogják befolyásolni a város
pénzügyi helyzetét 2022. december 31-én. Ezek közül néhány:
2022. szeptemberében esedékes adóbevételek, illetve az iparűzési adóbevétel kieséshez kapcsolódó állami
támogatás júniusi és októberi teljesülése
a várható pályázatok önerejének alakulása
a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása
infláció, üzemanyagár emelkedés hatása a meglévő szerződéseinkre, pályázatokhoz kapcsolódó
közbeszerzésekre
a KATA adózási rendszer változásából adódó többletköltségek
az energiaárak drasztikus emelkedésének kezelése, erre többletforrás biztosítása
a gazdasági társaságok gazdálkodásának alakulása
intézményeink finanszírozási helyzetének alakulása
az eredeti költségvetésbe be nem tervezett többlet kötelezettségvállalások alakulása
mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem tervezhető,
váratlan események.
Az előttünk álló 5-6 hónapban mind az intézmények, mind az önkormányzat részéről megfontolt gazdálkodás és
olyan mértékű tartalékképzés, valamint a kötelező és önként vállalt feladatok áttekintése szükséges, ami kiinduló
pontját képezheti az önkormányzat következő évi működésének.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Féléves gazdálkodási beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat és intézményei 2022. első
féléves gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2022. augusztus 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Utóellenőrzés ellenőrzési jelentés a Magyar Államkincstár átfogó pénzügyi
és szabályszerűségi vizsgálatáról
Keresztesi Krisztina Dóra
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Magyar Államkincstár 2020. július 22-én átfogó szabályszerűségi
pénzügyi vizsgálatot indított. A vizsgálat a 2020. évet követően 2021. évben is folytatódott, valamint utóellenőrzés
keretében a 2022. évet is vizsgálta. Az ellenőrzés kiterjedt Gyomaendrőd Város Önkormányzata és az irányítása
alatt álló költségvetési szervek, Csárdaszállás Községi Önkormányzat, Hunya Község Önkormányzata,
Gyomaendrőd Város Nemzetiségi Önkormányzatai, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati
Társulás és az általa irányított költségvetési szervek számviteli szabályok szerinti könyvvezetési, adatszolgáltatási
kötelezettségek szabályszerű teljesítésének és a 2020. éves költségvetési beszámoló megbízható, valós
összképének vizsgálatára. 2021. április 21-én küldte meg a Magyar Államkincstár a 2020. évet vizsgáló kincstári
ellenőrzés megállapításait tartalmazó záró jegyzőkönyvét. A jelentés átvételét követő 30 napon belül intézkedési
tervet küldtünk a Magyar Államkincstár részére, az intézkedések végrehajtásának határideje 2021. szeptember 30.-a
volt, melyet utóellenőrzés keretében a Magyar Államkincstár 2022-ben vizsgált. Az utóellenőrzés megindításáról
2022.04.25-én kaptunk értesítést, a vizsgálattal érintett időszak: 2021.01.01-2022.06.30. Az utóellenőrzésről szóló
ellenőrzési jelentés elkészült, melyet az Áht. 91. §-a (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület részére
szükséges tájékoztatásul benyújtani.
Az utóellenőrzés célja annak a vizsgálata, hogy az intézkedési tervben vállalt kötelezettségek végrehajtásának
eleget tett-e az ellenőrzött fél annak érdekében, hogy az Szt., az Áhsz. és a 38/2013. NGM rendelet és más
jogszabályok előírásai érvényesüljenek. Ennek során a végrehajtást adatbekérés útján vagy helyszíni ellenőrzés
keretében vizsgálja a Magyar Államkincstár.
Az utóellenőrzés során értékelésre került az intézkedési terv megvalósításáról szóló beszámoló valóságtartalma,
valamint, hogy a beszámolóban rögzített, az intézkedési terv alapján elvégzendő feladatok az ellenőrzési
jelentésben szereplő javaslatokkal összefüggésben ténylegesen, az intézkedési tervben meghatározott határidőre
végrehajtásra kerültek-e, a végrehajtás teljes körű volt-e, illetve esetlegesen milyen okokra visszavezethetően
maradt el a teljesítésük.
Az utóellenőrzés a Kincstár részére megküldött intézkedési tervben foglaltak megvalósításának vizsgálatához
szükséges dokumentumok bekérésével kezdődött. Ezt követően az intézkedési terv végrehajtásáról szóló
beszámoló tartalmát alátámasztó dokumentumok bekérésével folytatódott. A kért dokumentumokat a Kincstári
Ellenőrzési Portálra kellett feltölteni, helyszíni ellenőrzésre nem volt szükség.
Az utóellenőrzés során alkalmazott ellenőrzési módszerek, és eljárások:
- az intézkedési tervben foglaltak elvégzésének igazolására bemutatott dokumentumok megfelelőségének
vizsgálata,
- kontroll mintavételezés az adatszolgáltatásokból,
- a mérleget alátámasztó leltár adatainak egyeztetése a főkönyvi kivonat adataival, illetve a mérleg adataival,
- belső kontrollrendszer elemző vizsgálata.
Az intézkedési terv 43 feladatot jelölt meg. Az utóellenőrzés megállapította, hogy a feladatokból 2 nem volt időszerű.
A többi feladatból az Önkormányzat és irányított költségvetési szervei 41 feladatot az intézkedési tervekben foglalt
határidőre elvégeztek.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
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Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Utóellenőrzés ellenőrzési jelentés a Magyar Államkincstár átfogó pénzügyi és szabályszerűségi vizsgálatáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és tudomásul veszi a Magyar
Államkincstár átfogó pénzügyi és szabályszerűségi vizsgálatáról készített utóellenőrzési jelentésben foglaltakat.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
Ügyiratszám:

V. 16-9/2022.

Ügyintéző:

Keresztesi Krisztina Dóra
66-581-237

Telefon:

Tárgy: Utóellenőrzés ellenőrzési jelentés megküldése
Hiv. szám: Ellenőrzés száma: 88/2020UTÓ

Magyar Államkincstár
Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály
Békés Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztály
Békéscsaba
Pf. 68.
5601
Tisztelt Magyar Államkincstár!
Mellékelten megküldöm Gyomaendrőd Város Önkormányzata és az önkormányzat által
irányított költségvetési szervek 2020. évi kincstári ellenőrzésének utóellenőrzéséről készített
ellenőrzési jelentés aláírt dokumentumát, további szíves felhasználás céljából.

Gyomaendrőd, 2022. június 23.

Tisztelettel:

Toldi Balázs
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

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

3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2022. augusztus 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Tájékoztató az energiaárak változásának költségvetési hatásáról
Blaskó Ivett, Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Véleményező bizottság:
Tisztelt Képviselő-testület!

2020. június 26-án került elfogadásra Gyomaendrőd Város Önkormányzat, önkormányzati ciklust felölelő gazdasági
programja, amely a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy az azt meghaladó időszakra szól.
A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat,
amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt
feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának gazdasági programja kijelölte a prioritásokat a település feladat centrikus
működtetése és fejlesztése területén. A település vezetés a működésre és a fejlesztésre fordítható források
arányának kiegyensúlyozott, fejlesztés-orientált alakítására törekedett.
Az akkor meghatározott célkitűzések megvalósítását jelentősen nehezítette a világméretű pandémia. Ebben az
évben már bizakodhattunk abban, hogy sikeresen magunk mögött hagytuk a járványt, azonban a világban zajló
események most újabb kihívás elé állítanak minden döntéshozót. Az önkormányzat gazdálkodását alapvetően érintő
energia válság olyan jelentős terhet ró Gyomaendrőd Város Önkormányzatára is, amely szükségessé teszi annak
alapos felülvizsgálatát, hogy miként gazdálkodjunk a ránk bízott vagyonnal.
Jelen előterjesztésben bemutatásra kerül, hogy az Önkormányzatnál és intézményeinél, valamint amennyiben
releváns a gazdasági társaságainál miként változnak az energia árak és így a várható energia kiadások 2022.
december 31. napjáig.
A következő táblázat intézményenként mutatja be az áram és gáz költségeket, az energiadíjak egységárait, a
rendszer használati és egyéb díjakat, az éves fogyasztott mennyiséget az egységár változás előtti időszak, illetve az
egységár változás utáni időszak bontásban. A fogyasztási helyekre vonatkozó adatok az önkormányzat
megbízásában foglalkoztatott energetikus által szolgáltatott adatok alapján kerültek meghatározásra.

Időszak
Energiadíj Ft
Rendszer használati és
egyéb díjak Ft
Fogyasztási helyek száma
db
Fogyasztás éves
mennyisége (kwh/m3)
Kalkulált nettó kiadás Ft
ebből közvilágítás

Időszak
Energiadíj Ft
Rendszer használati és
egyéb díjak Ft
Fogyasztási helyek száma
db
Fogyasztás éves

Áram
Gáz
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Összesen
2022. 1-7 hó 2022. 8-12 hó áram
2022. 1-7 hó 2022. 8-12 hó Összesen gáz
31,02
106,17
126,3
447,78
19

19

12,7

46 + közvilágítás
726 654 (ebből közvilágítás: 570 808)
21 050 189 37 729 985 58 780 174
16 395 675 29 584 622 45 980 297

15
12

2 098 196

25 872
4 991 608

7 089 804

Kállai Ferenc Művelődési Központ
Összesen
2022. 1-9 hó 2022. 10-12
2022. 1-7 hó 2022. 8-12 hó áram
(65%)
hó (35%)
Összesen gáz
31,02
106,17
107
981,24
19

19

134,6

3

161,29
1

15

mennyisége (kwh/m3)
Kalkulált nettó kiadás Ft

Időszak
Energiadíj Ft
Rendszer használati és
egyéb díjak Ft
Fogyasztási helyek száma
Fogyasztás éves
mennyisége (kwh/m3)
Kalkulált nettó kiadás Ft

1 171 352

40 692
2 113 378

3 284 730

3 340 981

21 275
8 459 277

11 800 258

Szent Antal Népház és Művelődési Ház
Összesen
2022. 1-7 hó 2022. 8-12 hó áram
2022. 1-7 hó 2022. 8-12 hó Összesen gáz
31,02
106,17
117,6
447,78
19

220 047

5

19

15,2

7 514
396 676

616 723

542 654

5

15

7 005
1 351 174

1 893 828

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
Összesen
Időszak
2022. 1-7 hó 2022. 8-12 hó áram
2022. 1-7 hó 2022. 8-12 hó Összesen gáz
Energiadíj Ft
31,02
106,17
127,1
447,78
Rendszer használati és
egyéb díjak Ft
19
19
9,5
9,5
Fogyasztási helyek száma
db
5
5
Fogyasztás éves
mennyisége (kwh/m3)
35 708
18 168
Kalkulált nettó kiadás Ft
1 030 725
1 859 399
2 890 124
1 447 326
3 460 656
4 907 982

Időszak
Energiadíj Ft
Rendszer használati és
egyéb díjak Ft
Fogyasztási helyek száma
db
Fogyasztás éves
mennyisége (kwh/m3)
Kalkulált nettó kiadás Ft

Időszak
Energiadíj Ft
Rendszer használati és
egyéb díjak Ft
Fogyasztási helyek száma
db
Fogyasztás éves
mennyisége (kwh/m3)
Kalkulált nettó kiadás Ft

Időszak
Energiadíj Ft
Rendszer használati és
egyéb díjak Ft
Fogyasztási helyek száma
db
Fogyasztás éves
mennyisége (kwh/m3)

Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ
Összesen
2022. 1-7 hó 2022. 8-12 hó áram
2022. 1-7 hó 2022. 8-12 hó Összesen gáz
31,02
106,17
117
447,78
19

19

8

1
566 871

8
1

19 706
1 022 796

1 589 667

464 658

6 373
1 210 131

1 674 789

Városi Egészségügyi Intézmény
Összesen
2022. 1-9 hó 2022. 10-12
2022. 1-7 hó 2022. 8-12 hó áram
(65%)
hó (35%)
Összesen gáz
31,02
106,17
107
981,24
19

19

134,6

1
539 440

161,29
1

18 751
973 299

1 512 739

1 795 191

11 434
4 546 888

6 342 079

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Összesen
2022. 1-9 hó 2022. 10-12
2022. 1-7 hó 2022. 8-12 hó áram
(65%)
hó (35%)
Összesen gáz
31,02
106,17
107
981,24
19

19

134,6

161,29

1

1

16 789

12 527
16

Kalkulált nettó kiadás Ft

Időszak
Energiadíj Ft
Rendszer használati és
egyéb díjak Ft
Fogyasztási helyek száma
db
Fogyasztás éves
mennyisége (kwh/m3)
Kalkulált nettó kiadás Ft

483 084

1 354 693

1 966 581

4 980 948

19

19

7,5

1
193 665

7,5
1

6 713
349 377

543 042

564 916

7 734
1 466 744

2 031 660

70 571 892
89 626 303

42 687 929
54 213 670

52 040 000
66 090 800

17 300 000
21 971 000

23 535 503

32 242 670

55 778 173
GÁZ EGYETEMES
GÁZ PIACI
Térségi Szociális Gondozási Központ
Összesen
2022. 1-7 hó 2022. 8-12 hó gáz
2022. 1-7 hó 2022. 8-12 hó Összesen gáz
115
457
149
793
10

10

100

6
2 335 023

100
4

31 939
6 214 836

8 549 859

16 466 518

88 316
19 716 547

Összesen új nettó
szükséges forrás 2022.
évre
Bruttó új
Összesen nettó forrás terv
2022. évre
Bruttó terv
Szükséges többlet
forrás TSZGK (Ft)

Időszak
Energiadíj Ft
Rendszer használati és
egyéb díjak Ft

6 947 529

Határ Győző Városi Könyvtár
Összesen
2022. 1-7 hó 2022. 8-12 hó áram
2022. 1-7 hó 2022. 8-12 hó Összesen gáz
31,02
106,17
117,7
447,78

Összesen új nettó
szükséges forrás 2022.
évre
Bruttó új
Összesen nettó forrás terv
2022. évre
Bruttó terv
Szükséges többlet
forrás
Szükséges többlet
forrás áram és gáz
Önkormányzat és önálló
gazdasági szervezettel
nem rendelkező
intézmények (Ft)

Időszak
Energiadíj Ft
Rendszer használati és
egyéb díjak Ft
Fogyasztási helyek száma
db
Fogyasztás éves
mennyisége (kwh/m3)
Kalkulált nettó kiadás Ft

871 609

36 183 065

44 732 924
56 810 813
17 100 000
21 717 000
35 093 813
Liget Fürdő Kft.
Összesen
2022. 1-7 hó 2022. 8-12 hó áram
NINCS VÁLTOZÁS

2022. 1-9 hó 2022. 10-12
(65%)
hó (35%)
Összesen gáz
164
1 000
39,37
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20,76

Fogyasztási helyek száma
db
Fogyasztás éves
mennyisége (kwh/m3)
Kalkulált nettó kiadás Ft
Szükséges többletforrás
Fürdő (Ft)

Időszak
Energiadíj Ft
Rendszer használati és
egyéb díjak Ft
Fogyasztási helyek száma
db
Fogyasztás éves
mennyisége (kwh/m3)
Kalkulált nettó kiadás Ft
Szükséges többletforrás
Zöldpark (Ft)

Időszak
Energiadíj Ft
Rendszer használati és
egyéb díjak Ft
Fogyasztási helyek száma
db
Fogyasztás éves
mennyisége (kwh/m3)
Kalkulált nettó kiadás Ft
Szükséges többletforrás
Gyomaszolg (Ft)

2
7 718 000

58 180
20 650 000

28 368 000
16 535 933

Zöldpark Kft.
Összesen
2022. 1-7 hó 2022. 8-12 hó áram
NINCS VÁLTOZÁS

2022. 1-9 hó 2022. 10-12
(65%)
hó (35%)
Összesen gáz
126
731
46,56

31,32
2

1 842 406

16 426
4 382 654

6 225 060
3 390 589

Gyomaszolg Kft.
Összesen
2022. 1-7 hó 2022. 8-12 hó áram
NINCS VÁLTOZÁS

2022. 1-9 hó 2022. 10-12
(65%)
hó (35%)
Összesen gáz
146
731
7,37

7,37
2

697 834

7 000
1 809 007

2 506 840
1 433 250

A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI.
17.) Korm. rendelet alapján az önkormányzati ingatlanok energia fogyasztásához rendelt díjtételek a
következőképpen alakulnak:
Villamosenergia
Földgáz

2022. 07. 31. napjáig
nettó 31,02 Ft/KWh
nettó 110 Ft/m3

2022.08.01.-2022.12.31. napjáig
nettó 106,17 Ft/KWh
nettó 447,78 Ft/m3

Néhány telephely a fogyasztási adatok alapján már a jogszabály hatálybalépése előtt se volt jogosult az egyetemes
szolgáltatás igénybevételére, így már a korábbi időszakban is piaci áron vásárolta a gázenergiát.
Ezek az alábbi telephelyek:
1.
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Gyomaendrőd, Selyem út 124.
2.
Kállai Ferenc Művelődési Központ Gyomaendrőd, Kossuth út 9.
3.
Városi Egészségügyi Intézmény Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
4.
Térségi Szociális Gondozási Központ 4 fogyasztási helye
5.
Liget Fürdő Kft. 2 fogyasztási helye
6.
Zöldpark Kft. 2 fogyasztási helye
7.
Gyomaszolg Kft. 2 fogyasztási helye
Ezen intézmények, illetve gazdasági társaságok 2022. október 1-jétől a végső menedékes árhoz (447,78 Ft/m3
energiadíj) képest jóval magasabb áron ((1-3): 981,24, (4): 793, (5): 1000, (6-7): 731 Ft/m3 energiadíj) fogják kapni a
gázenergiát.
A fenti táblázat adatai jól mutatják, hogy a költségvetési rendelet elfogadásakor a közüzemi költségekre betervezett
keret jóval alacsonyabb volt, mint ami változatlan felhasználás mellett év végéig várható lesz. A Képviselő-testület
18

számára így elkerülhetetlen lesz többletforrás biztosítása a zavartalan működés érdekében.
A többletforrás biztosítása elkerülhetetlen lesz jelen helyzetben, de emellett rendkívül fontos a költségcsökkentési
lehetőségek átgondolása, az intézményi költségvetések, önkormányzati feladatok felülvizsgálata, kiadáscsökkentő
javaslatok kidolgozása.
A 2022. évi költségvetés tervezésekor a gáz és az áramköltségek finanszírozására önkormányzati és intézményei
szinten nagyságrendileg 121 millió Ft került betervezésre. A táblázat adatai alapján ebben az évben minimum 91
millió Ft többletköltség felmerülése várható intézményeinknél. A gazdasági társaságaink adatai alapján náluk év
végéig 21 millió Ft (Liget Fürdő Kft. 16 millió Ft, Zöldpark és Gyomaszolg Kft. 5 millió Ft) összegű többletkiadás
prognosztizálható.
A 2023-as költségvetési évben a várható költség becslése rendkívül bizonytalan, hiszen jelen pillanatban csak 2022.
december 31. napjáig van információnk és szerződésünk az energiaszolgáltatásra és azok díjtételeire.
Kalkuláció alapadatai:
Áram energiadíj:106,17 Ft/Kwh, rendszer használati díjak: 19 Ft/kwh, kivéve a Zöldpark és a Gyomaszolg Kft.,
hiszen a két kft. 2023., illetve 2024. december 31. napjáig rendelkezik szolgáltatási szerződéssel.
Gáz energiadíj: Önkormányzat és az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények fogyasztási helyein
981,24 Ft/m3 gáz energiadíj és 161,29 Ft/m3 rendszer használati díj, a Térségi Szociális Gondozási Központ
fogyasztási helyein 793 Ft/m3 gáz energiadíj és 100 Ft/m3 rendszer használati díj, a Liget Fürdő Kft. fogyasztási
helyein 1.000 Ft/m3 gáz energiadíj és 20,76 Ft/m3 rendszer használati díj, a Zöldpark Kft. fogyasztási helyein 731
Ft/m3 gáz energiadíj és 31,32 Ft/m3 rendszer használati díj, a Gyomaszolg Kft. fogyasztási helyein 731 Ft/m3 gáz
energiadíj és 7,37 Ft/m3 rendszer használati díj.
Ebben az esetben az a kalkulált többletforrás, amit a 2023. évi költségvetésbe betervezni szükséges az áram és
gázköltségek finanszírozására: közel 440 millió Ft. (Önkormányzat és önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező
intézmények: 211 millió Ft, Térségi Szociális Gondozási Központ: 102 millió Ft, Liget Fürdő Kft.: 100 millió Ft,
Zöldpark Kft.: 16 millió Ft, Gyomaszolg Kft.: 9 millió Ft)
Jelen előterjesztés célja tájékoztatás nyújtás és figyelem felhívás annak érdekében, hogy a Képviselő-testület
időben foglalkozni tudjon az energiaárak emelkedésének az Önkormányzat és intézményeinek működésére
gyakorolt hatásával, alternatívákat tudjon kidolgozni ezen helyzet kezelésére.
A bizonytalanság óriási, hiszen nem tudjuk, hogy a következő évben milyen áron lesznek biztosítva az
energiaszolgáltatások, nyújt-e az állam többletforrást a megemelkedett költségek finanszírozásához stb.
Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel polgármestert a költségcsökkentési javaslatok
kidolgozására, egyeztessen az intézmények és a gazdasági társaságok vezetőivel, továbbá vizsgálja felül az
önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait. Vizsgálja meg, hogy melyek azok a területek, ahol lehetőség van
bevételek növelésére és melyek azok a területek, ahol a kiadások csökkenthetők.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"Tájékoztató elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és tudomásul veszi a 2022. évi
energiaárak változásának költségvetési hatását bemutató tájékoztatást.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. döntési javaslat
"Felhatalmazás intézkedési javaslatok kidolgozására"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármestert az energiaárak 2022. évi
emelkedéséből adódó szükséges költségcsökkentési javaslatok és intézkedések kidolgozására, az intézmények és
a gazdasági társaságok vezetőivel való egyeztetésre, továbbá az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok
felülvizsgálatára. A felülvizsgálat eredményéről, a költségcsökkentési javaslatokról és az egyes feladatokhoz és
intézményekhez rendelt többletforrás kijelöléséről összeállított anyagot a Képviselő-testület 2022. évi szeptemberi
rendes ülésére szükséges beterjeszteni.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2022. augusztus 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Bérleti szerződések módosítása
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Kormány döntése alapján 2022. augusztus 01. napjától az energia árak jelentős megemelkedése várható. Ez a
változás nem csak a lakossági fogyasztókat érinti, hanem természetesen az Önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlanok rezsikiadásait.
Annak érdekében, hogy a szeptemberben érkező energia számlák előre kalkulálhatóak legyenek az Önkormányzat
a bérelt ingatlanok vonatkozásában a bérleti szerződéseket áttekintette a bérlők figyelme fel lett hívva a várható
változásra.
A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI.
17.) Korm. rendelet alapján az önkormányzati ingatlanok energia fogyasztásához rendelt díjtételek a
következőképpen alakulnak:
Megnevezés
Villamosenergia
Földgáz

2022. 07. 31. napjáig
nettó 31,02 Ft/KWh
nettó 110 ft/m3

2022.08.01.-2022.12.31. napjáig
nettó 106,17 Ft/KWh
nettó 447,78 Ft/m3

A bérleti szerződések túlnyomó részénél külön van meghatározva a bérleti díj és külön a közműszolgáltatók felé való
fizetési kötelezettség.
Néhány esetben azonban a bérleti díj tartalmazza a rezsiköltségeket, így azokat a bérlőnek nem kell megtéríteni.
Ezen bérleti jogviszonyok az alábbiak.
Bérlő megnevezése
Gyomaendrőd Német Nemzetiségi
Önkormányzata
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak
Gyomaendrődi Egyesülete

Bérlet tárgya
Gye., Hősök útja 39-43., „Pintérház” 135,73
m2, irodahelyiségek
Gye., Hősök útja 39-43., „Pintérház” 142,70
m2, irodahelyiségek

bérleti díj (Ft)
nettó 18.594,-Ft/hó,
ÁFA mentes
nettó 18.594,-Ft/hó,
ÁFA mentes

E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft.

Gye., Selyem út 124., 13,5 m2, irodahelyiség

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamara

Gye., Selyem út 124.,95,15 m2,
irodahelyiségek

nettó 9.843,-Ft/hó,
ÁFA mentes
nettó 150.000,-Ft/hó,
ÁFA mentes

A bérleti szerződések között egyedi a Szabadság téren lévő buszpályaudvar bérlete. Itt a bérlő a rezsiköltségek
25%-kát téríti meg. A bérlő a 32 m2 hasznos alapterületű ingatlanból 12,58 m2 területű tarfik helyiséget használ. A
bérlő vállalta a férfi, illetve női WC, mosdó, váróhelyiség és a buszmegállóhelyhez tartozó keramitkő járófelület
térítésmentes üzemeltetését, tisztántartását saját költségén. A jelenlegi bérli díj összege: 6.300,-Ft/hó+ÁFA.
A bérleti díj bevételek és a rezsikiadások vizsgálata.
1.
A Gyomaendrőd Német Nemzetiségi Önkormányzata, valamint a Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak
Gyomaendrődi Egyesülete által bérelt gimnázium területén lévő „Pintérház” rezsiköltségeit nem ellentételezi a bérleti
díj összege. A számlák alapján kigyűjtött adatok szerint az éves gáz és áram költség a következők szerint alakult:
gáz:1.197.074.-Ft, villany: 72605 Ft. A rezsiköltségeket tovább növeli a víz - és csatornadíj, amelynek mértéke még
nem ismert. Ezzel szemben az éves befolyt bérleti díj: 432.000,-Ft.
2.
A közös önkormányzati hivatal épület hasznos alapterülete: 2012 m2. A területarányos használat az
Agrárkamara esetében 4,7 %, az E.ON esetében pedig 0,67 %. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamara, valamint az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. által bérelt hivatali épület helyiségeire eső
rezsiköltségeket a bérleti díjak bevételei lefedik (1.800.000,-Ft+118.116,-Ft), amely éves szinten jelenleg összesen:
1.918.116,-Ft.
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Tájékoztatás az Agrárkamara és az E.ON bérleti díjak rezsitartalmáról és annak várható változásáról.
1.
A jelenlegi árakon a tényleges áram -és gázfogyasztás éves szinten összesen: nettó 2.449.655,-Ft. Az éves
költség megoszlása a használt helyiségek területének arányában az Agrárkamara esetében nettó 115.134,-Ft, az
E.ON esetében nettó 16.413,-Ft.
Megnevezés
Agrárkamara
E.ON

A költségek megoszlása a használt
helyiségek területének arányában egy
hónapra vetítve (Ft)
9.595
1345

Jelenlegi tiszta bérleti díj rezsiköltség nélkül
egy hónapra vetítve (Ft)
140.405
8.498

2.
Az áremelkedést követően számított áram -és gázfogyasztás éves szinten összesen: nettó 16.413.952,-Ft. Az
éves költség megoszlása a használt helyiségek területének arányában az Agrárkamara esetében nettó 771.456,-Ft,
az E.ON esetében nettó 109.973,-Ft.
Megnevezés
Agrárkamara
E.ON

A költségek megoszlása a használt
helyiségek területének arányában egy
hónapra vetítve (Ft)
64.288
9.164

Jelenlegi tiszta bérleti díj 20 %-os emelés
esetén rezsiköltség nélkül egy hónapra
vetítve (Ft)
(181.000-64.288) 116.712
(26.000-9.164) 16.836

Javaslatok a gáz - és áramdíjak emelkedése miatt a bérleti szerződések módosítására.
A bérleti díj módosításánál figyelemmel kell lenni a veszélyhelyzet ideje alatt az állami és önkormányzati bérleti
szerződésekre vonatkozó eltérő törvényi és kormányrendeleti szabályozásokra, amely 2022. december 31. napjáig
hatályban vannak. Tekintettel a kialakult energiaárak változására közös megegyezés alapján szükséges az érintett
szerződéseket módosítani.
1.
A Gyomaendrőd Német Nemzetiségi Önkormányzata, valamint a Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak
Gyomaendrődi Egyesülete által bérelt gimnázium területén lévő „Pintérház” bérleti szerződései esetében javasoljuk
a bérleti díjak elengedését, a rezsiköltségek teljes mértékben történő megfizetése mellett, 2022. szeptember 1.
napjától kezdődően.
2.
Az Agrárkamara és az E.ON esetében javasoljuk az azonos fajlagos bérleti díj mértéket meghatározni 20 %-os
emelés mellett 2022. szeptember 1. napjától. A 20 %-os emelés az Agrárkamarával egyeztetésre került. A fajlagos
bérleti díj mértéke jelenleg az Agrárkamara szerződésében nettó 1.576 Ft/m2/hó, míg az E.ON szerződésében nettó
729,-Ft/m2/hó. Az azonos fajlagos bérleti díj mértékére a 20 %-os emeléssel nettó 1.900,-Ft/m2/hó összeget
javaslunk meghatározni. A javaslat alapján az Agrárkamara bérleti díja nettó 181.000,-Ft/hó, míg az E.ON bérleti díja
nettó 26.000,-Ft/hó összegre változik 2022. szeptember 1. napjától. Ezen szerződéseknél a bérleti díjban lévő
rezsiköltségek kerülnek emelésre a rendkívüli változások miatt.
A Szabadság téren lévő buszpályaudvar tarfik helyiségének rezsifizetésre vonatkozó 25 %-os mértéket nem
javasoljuk módosítani, tekintettel a bérlő által saját költségen vállalt kötelezettségekre.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását, a határozati javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat bérleti szerződés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Önkormányzata és Gyomaendrőd
Város Német Nemzetiségi Önkormányzata között 2020. október 5. napján a 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 39-43.
szám alatt található ingatlanon a „Pintérház” megnevezésű épületben lévő 9 összesen 135,73 m2 alapterületű
helyiségek bérletére kötött szerződés módosítására ajánlatot tesz az alábbiak szerint
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Helyiségbérleti szerződés módosítás
(tervezet)
amely létrejött egyrészről
Név:
Székhely:
Törzskönyvi azonosító:
Adószám:
Képviseli:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
725525
15725527-2-04
Toldi Balázs polgármester

mint bérbeadó, a továbbiakban: Bérbeadó
másrészről
Név:
Székhely:
Törzskönyvi azonosító:
Adószám:
Képviseli:

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
583220
15583226-1-04
Braun Márton elnök

mint bérlő, a továbbiakban: Bérlő
együttesen a továbbiakban: Felek között a mai napon és helyen a 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 39-43. szám alatt
található ingatlanon a „Pintérház” megnevezésű épületben lévő 9 összesen 135,73 m2 alapterületű helyiségek
bérletére a 2020. október 5. napján megkötött bérleti szerződés módosításának tárgyában a következő feltételek
mellett:
1. Felek közös megegyezés alapján a szerződés 2. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„2. Bérleti díj
1. Bérbeadó a bérlemény használatárért nem állapít meg bérleti díjat. Felek rögzítik, hogy az épületet elkülönített
részeiben Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata, valamint a Mozgáskorlátozottak és
Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesülete közösen használja. Az épület nem rendelkezik az elkülönítetten használt
helyiségek közműfogyasztást rögzítő almérőkkel. Bérlő vállalja, hogy az energetikai szakvéleményben
meghatározottak szerint a Bérbeadó által kiállított és a Bérlő posta címére megküldött számla alapján a számla
kiállításától számított 15 napon belül banki átutalással fizeti meg a Bérbeadó részére, a számlán feltüntetett
bankszámlára a közműszolgáltatások díjait. Az energetikai szakvélemény jelen szerződésmódosítás
elválaszthatatlan mellékletét képezi.
2. Késedelmes fizetés esetén a Bérlő a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamatot
tartozik a Bérbeadó részére megfizetni.”
2.

Felek közös megegyezés alapján a szerződés 4.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„2. Bérlő kijelenti, hogy a helyiség használata során a gáz, áram és víz közművek használatára igényt tart.”
3.
„

Felek közös megegyezés alapján a szerződés 6.5. pontját az alábbiak szerint módosítják:
- a bérleti díj fizetésének elmulasztása;” szövegrész helyébe a

„- a Bérbeadó által kiszámlázott közműszolgáltatás díjak megfizetésének az elmulasztása;”
4.

Felek közös megegyezés alapján a szerződés 6.6. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„6. A Bérbeadó által kiszámlázott közműszolgáltatás díjak megfizetésének elmulasztása esetén a Bérbeadó köteles
a Bérlőt felhívni a díjfizetés teljesítésére. Amennyiben a Bérlő a díjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő 8
napon belül sem tesz eleget, Bérbeadó a 8 nap eredménytelen leteltét követően jogosult az azonnali hatályú
felmondási jogát gyakorolni.”
5.
A módosítás a 2020. október 5. napján megkötött bérleti szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti, azokat
változatlanul hatályban tartja.
6.

Jelen bérleti szerződés módosítás hatálybalépésének napja: 2022. szeptember 1.
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Jelen szerződés módosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
Jelen bérleti szerződés módosítás megkötéséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő – testülete
…./2022.(VIII. 25.) határozatával hozzájárult.
Alulírott szerződő felek jelen bérleti szerződés módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Gyomaendrőd, 2022. …
…………………………………………
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
képviseletében
Toldi Balázs polgármester
Bérbeadó

Jogilag ellenjegyzem:

…………………………………………
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi
Önkormányzata
képviseletében
Braun Márton elnök
Bérlő

Pénzügyileg ellenjegyzem:

………………………………
dr. Csordás Ádám
aljegyző

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

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesülete bérleti szerződés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesülete között 2020. október 19. napján a 5500
Gyomaendrőd, Hősök útja 39-43. szám alatt található ingatlanon lévő „Pintérház” megnevezésű épületben lévő nyolc
összesen 142,70 m2 alapterületű helyiségek bérletére kötött szerződés módosítására ajánlatot tesz az alábbiak
szerint
Helyiségbérleti szerződés módosítás
(tervezet)
amely létrejött egyrészről
Név:
Székhely:
Törzskönyvi azonosító:
Adószám:
Képviseli:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
725525
15725527-2-04
Toldi Balázs polgármester

mint bérbeadó, a továbbiakban: Bérbeadó
másrészről
Név:

Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak
Gyomaendrődi Egyesülete
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Székhely:
Nyilvántartási szám:
Adószám:
Képviseli:

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 56.
04-02-0000619
19057134-1-04
Hermeczi Istvánné elnök

mint bérlő, a továbbiakban: Bérlő
együttesen a továbbiakban: Felek között a mai napon és helyen a 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 39-43. szám alatt
található ingatlanon a „Pintérház” megnevezésű épületben lévő nyolc összesen 142,70 m2 alapterületű helyiségek
bérletére a 2020. október 19. napján megkötött és 2022. április 14. napján módosított bérleti szerződés
módosításának tárgyában a következő feltételek mellett:
1. Felek közös megegyezés alapján a szerződés 2. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„2. Bérleti díj
1. Bérbeadó a bérlemény használatárért nem állapít meg bérleti díjat. Felek rögzítik, hogy az épületet elkülönített
részeiben Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata, valamint a Mozgáskorlátozottak és
Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesülete közösen használja. Az épület nem rendelkezik az elkülönítetten használt
helyiségek közműfogyasztást rögzítő almérőkkel. Bérlő vállalja, hogy az energetikai szakvéleményben
meghatározottak szerint a Bérbeadó által kiállított és a Bérlő posta címére megküldött számla alapján a számla
kiállításától számított 15 napon belül banki átutalással fizeti meg a Bérbeadó részére, a számlán feltüntetett
bankszámlára a közműszolgáltatások díjait. Az energetikai szakvélemény jelen szerződésmódosítás
elválaszthatatlan mellékletét képezi.
2. Késedelmes fizetés esetén a Bérlő a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamatot
tartozik a Bérbeadó részére megfizetni.”
2.

Felek közös megegyezés alapján a szerződés 4.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„2. Bérlő kijelenti, hogy a helyiség használata során a gáz, áram és víz közművek használatára igényt tart.”
3.
„

Felek közös megegyezés alapján a szerződés 6.5. pontját az alábbiak szerint módosítják:
- a bérleti díj fizetésének elmulasztása;” szövegrész helyébe a

„- a Bérbeadó által kiszámlázott közműszolgáltatás díjak megfizetésének az elmulasztása;”
4.

Felek közös megegyezés alapján a szerződés 6.6. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„6. A Bérbeadó által kiszámlázott közműszolgáltatás díjak megfizetésének elmulasztása esetén a Bérbeadó köteles
a Bérlőt felhívni a díjfizetés teljesítésére. Amennyiben a Bérlő a díjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő 8
napon belül sem tesz eleget, Bérbeadó a 8 nap eredménytelen leteltét követően jogosult az azonnali hatályú
felmondási jogát gyakorolni.”
5.
A módosítás a 2020. október 19. napján megkötött és 2022. április 14. napján módosított bérleti szerződés
egyéb rendelkezéseit nem érinti, azokat változatlanul hatályban tartja.
6.

Jelen bérleti szerződés módosítás hatálybalépésének napja: 2022. szeptember 1.

Jelen szerződés módosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
Jelen bérleti szerződés módosítás megkötéséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő – testülete
…./2022.(VIII. 25.) határozatával hozzájárult.
Alulírott szerződő felek jelen bérleti szerződés módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Gyomaendrőd, 2022. …
…………………………………………
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
képviseletében
Toldi Balázs polgármester

…………………………………………
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak
Gyomaendrődi Egyesülete
képviseletében
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Bérbeadó

Jogilag ellenjegyzem:

Hermeczi Istvánné elnök
Bérlő

Pénzügyileg ellenjegyzem:

………………………………
dr. Csordás Ádám
aljegyző

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

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Agrárkamara bérleti szerződés módosítás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara között 2017. december 18. napján az 5500 Gyomaendrőd, Selyem
út 124. szám alatt található ingatlan földszintjén lévő összesen 95,15 m2 alapterületű 6 irodahelyiséghelyiség
bérletére kötött, és 2019. január 22. napján módosított szerződés módosítására ajánlatot tesz az alábbiak szerint.
Bérleti szerződés módosítás
(tervezet)
Amely létrejött egyrészről:
Név:
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Székhely:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Törzskönyvi azonosító:
803746
Adószám:
15803744-1-04
Képviseli:
…………………………………..jegyző
mint bérbeadó, a továbbiakban: Bérbeadó
másrészről:
Név:
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
Székhely:
1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.
Országos nyt. azonosító:
01-03-0000031
Adószám:
18399257-1-43
Statisztikai számjel:
18399257 9499 541 01
Bankszámlaszám:
OTP Bank Nyrt. 11749008-20189581-00000000
képviselő:
Győrffy Balázs elnök meghatalmazása alapján Dr. Bak Péter megyei igazgató
mint bérlő, a továbbiakban: Bérlő
együttesen a továbbiakban: Felek között az alulírott helyen és időpontban a következő feltételekkel:
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám alatt lévő nem
lakás céljáró szolgáló ingatlan földszintjén lévő összesen 95,15 m2 alapterületű 6 irodahelyiség használatára 2017.
december 18. napján megkötött és 2019. január 22. napjával módosított bérleti szerződést közös megegyezéssel az
alábbiak szerint módosítják, 2022. szeptember 01-i hatállyal az alábbi pontok tekintetében:
1.
Felek közös megegyezés alapján a bérleti díjat 2022. szeptember 1. napjától 181.000,- Ft/hó összegben
határozzák meg. Bérlő a Bérbeadó által a Bérlő posta címére megküldött számla alapján a számla kiállításától
számított 15 napon belüli banki átutalással fizeti meg a Bérbeadó részére, a számlán feltüntetett bankszámlára.
2.

A módosítás a 2017. december 18. napján megkötött és 2019. január 22. napján módosított bérleti szerződés
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egyéb rendelkezéseit nem érinti, azokat változatlanul hatályban tartja.
A bérleti szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan formában és tartalommal
hatályban maradnak. Jelen szerződésmódosítás csak az eredeti bérleti szerződéssel együtt érvényes.
Jelen szerződés módosítás megkötéséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő – testülete …/2022.(VIII.
25.) határozatával hozzájárult.
Gyomaendrőd, 2022. …

Budapest, 2022. ...

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
képviseletében
….. jegyző
Bérbeadó

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamara
képviseletében
Győrffy Balázs elnök meghatalmazása alapján Dr.
Bak Péter megyei igazgató
Bérlő

Pénzügyileg ellenjegyzem:
……………………………..
Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"E.ON bérleti szerződés módosítás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Önkormányzata és az E.ON
Gazdasági Szolgáltató Kft. között 2013. április 1. napján az 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám alatt található
ingatlan földszintjén lévő összesen 13,50 m2 alapterületű irodahelyiséghelyiség bérletére kötött, és többször
módosított szerződés módosítására ajánlatot tesz az alábbiak szerint.
Bérleti szerződés módosítás
(tervezet)
Amely létrejött egyrészről:
Név:
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Székhely:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Törzskönyvi azonosító:
803746
Adószám:
15803744-1-04
Képviseli:
……………… - jegyző
mint bérbeadó, a továbbiakban: Bérbeadó
másrészről:
Név:
E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft.
Székhely:
9027 Győr, Kandó K. u. 11-13.
Cégjegyzék szám:
08-09-014052
Adószám:
13736686-2-08
Képviselő:
Dr. Fekécs Béla ügyvezető igazgató
mint bérlő, a továbbiakban: Bérlő
együttesen a továbbiakban: Felek között az alulírott helyen és időpontban a következő feltételekkel:
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Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám alatt lévő nem
lakás céljáró szolgáló ingatlan földszintjén lévő összesen 13,50 m2 alapterületű irodahelyiség használatára 2013.
április 1. napján megkötött és többször módosított bérleti szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint
módosítják, 2022. szeptember 01-i hatállyal az alábbi pontok tekintetében:
1.
Felek közös megegyezés alapján a bérleti díjat 2022. szeptember 1. napjától nettó 26.000,- Ft/hó összegben
határozzák meg. Bérlő a Bérbeadó által a Bérlő posta címére megküldött számla alapján a számla kiállításától
számított 15 napon belüli banki átutalással fizeti meg a Bérbeadó részére, a számlán feltüntetett bankszámlára.
2. A módosítás a 2013. április 1. napján megkötött és többször módosított bérleti szerződés egyéb rendelkezéseit
nem érinti, azokat változatlanul hatályban tartja.
A bérleti szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan formában és tartalommal
hatályban maradnak. Jelen szerződésmódosítás csak az eredeti bérleti szerződéssel együtt érvényes.
Jelen szerződés módosítás megkötéséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő – testülete …/2022.(VIII.
25.) határozatával hozzájárult.
Gyomaendrőd, 2022. …

Győr, 2022. ...

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
képviseletében
………. jegyző
Bérbeadó

E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft.
képviseletében
Dr. Fekécs Béla ügyvezető igazgató
Bérlő

Pénzügyileg ellenjegyzem:
……………………………..
Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2022. augusztus 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Közművelődési intézmények átszervezése
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2022-ben következik a közművelődési koncepció felülvizsgálata, ezzel párhuzamosan készül a 2023-2027-es
turisztikai koncepció is. A jelenleg működő közművelődési intézményrendszer szorosan összenőtt a turisztikával. A
jelenlegi intézményrendszer területi alapon szervezett, feladataik sokrétűek.
A koncepciók újragondolása, a folyamatban lévő turisztikai pályázatok miatt most érkeztünk el egy olyan időponthoz,
amikor el kell gondolkodnunk azon, hogy kettéválasztjuk-e a közművelődést és a turisztikát, vagy ezen a mezsgyén
megyünk tovább, amin most vagyunk. Az elmúlt hónapokban több egyeztetés is zajlott a közművelődési
intézmények vezetőivel és a bizottság elnökökkel. Az előzetes egyeztetések alakalmával az a vélemény alakult ki,
hogy a közművelődés és a turisztika szétválasztását megvalósító intézményátszervezés a 2023-2024-es évek
feladata lesz.
Azonban még ebben az évben, a következő hónapokban megoldást kell találnunk a Kállai Ferenc Művelődési
Központban fennálló problémára: évek óta sikertelenül hirdetjük az intézményvezetői pályázatot, nem találunk
megfelelő személyt az intézmény vezetésére. Az intézmény vezetése 2022. augusztus 31. napjáig megoldott. A
jelenlegi intézményvezető, Diószegi Mónika 2022. augusztus 31. napjával felmondott, az intézménynél történő
foglalkoztatása is megszűnik.
Az intézményben szeptember 1. napjától nincs olyan alkalmazott, aki vállalná, illetve aki az előírt szakmai
követelményeknek megfelel és vállalná az intézmény vezetését. Az elmúlt két év során folyamatosan megbízott és
nem kinevezett intézményvezetővel tudtuk csak biztosítani a Kállai Ferenc Művelődési Központ működését.
A közművelődési intézményvezetőkkel történt egyeztetés során az az elképzelés született, hogy
a Kállai Ferenc Művelődési Központ és a Szent Antal Népház és Művelődési Ház összevonásra kerül;
Dr. Szonda István látna el az összevont intézmény vezetői feladatait;
a könyvtár -a közművelődés és turisztikai feladatok szétválasztásáig -marad önálló intézményként.
Az intézmények összevonására 2023. január 1. napjával kerülne sor. Az összevont intézmény a jelenlegi két
intézmény feladatait látná el, az összes jelenleg is működő telephelyekkel. Az összevont intézmény típusa integrált
kulturális intézmény lenne, tekintettel arra, hogy ellátna közgyűjteményi és közművelődési feladatokat is. Az
intézmény művelődési házként funkcionálna, egy művelődési házzal és közösségi színterekkel biztosítaná a
közművelődési alapszolgáltatások ellátását.
A képviselő-testület elvi döntését követően meg kell kérni az illetékes miniszter véleményét, melyet minden
közművelődési intézményt érintő átszervezésekor be kell szereznie az önkormányzatoknak. A miniszteri
véleményhez nincs kötve a képviselő-testület, de annak beszerzése nélkül nem lehet közművelődési intézményt
átszervezni.
A miniszteri vélemény ismeretében/birtokában a képviselő-testület meghozhatja az intézmények átszervezésével,
összevonásával kapcsolatos és szükséges döntéseit.
Az intézményvezetőkkel történt egyeztetést követően Toldi Balázs polgármester felkérte Benéné Szerető Hajnalkát,
hogy 2022. szeptember 1. napjától az intézmény átszervezéséig vállalja el a Kállai Ferenc Művelődési Központ
vezetését, aki a felkérést elfogadta.
A közművelődési koncepció felülvizsgálatát a az intézményi átszervezéssel párhuzamosan fogja a hivatal elvégezni.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a közművelődési intézmények átszervezésével
kapcsolatban hozza meg elvi döntését.
A Képviselő-testület jelen ülésén tárgyalja az energiaáremeléssel kapcsolatos előterjesztést. Mind az önkormányzat,
mind az intézmények működése is nehéz helyzetbe kerül az energia árak emelkedése miatt, ezért szükséges
felülvizsgálni az önkormányzati intézmények működését, nyitvatartását, szükséges meghozni azokat az
intézkedéseket, melyekkel biztosítható az intézmények költséghatékony működtetése. Ehhez az előterjesztéshez
kapcsolódik jelen előterjesztés második döntési javaslata, melyben a Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert és az intézményvezetőket a kulturális intézmények gazdaságos működtetéséhez szükséges
intézkedések meghozatalára.
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Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Elvi döntés a közművelődési intézmények átszervezéséről, miniszteri vélemény megkérése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy 2023. január 1. napjától a Szent
Antal Népház és Művelődési Ház valamint a Kállai Ferenc Művelődési Központ intézményeit egy intézményként
kívánja tovább működtetni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Toldi Balázs polgármestert, hogy a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78/J. § (1)
bekezdése alapján a közművelődési intézmények átszervezéséhez szükséges, a kultúráért felelős miniszter
véleményét kérje meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Felhatalmazás a kulturális intézmények gazdaságos működtetéséhez szükséges intézkedések meghozatalára"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert, valamint a
Szent Antal Népház és Művelődési Ház, a Kállai Ferenc Művelődési Központ és a Határ Győző Városi Könyvtár
intézményvezetőit, hogy az energia áremelkedés következtében kialakult gazdasági környezetben az intézmények
gazdaságos és költséghatékony működtetéséhez szükséges intézkedéseket tegyék meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2022. augusztus 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2022. első félévi gazdasági beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. elkészítette a 2022. június 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
A társaság első félévi gazdálkodásának adózott eredménye -1.129 eFt.
A társaság eredmény tartaléka a 28.582 eFt. A saját tőke 180.283 eFt.
A társaság kötelezettségei összesen 848 eFt, a követelés állománya pedig 4.653 eFt.
Az első félévben a 2022. évre tervezett értékesítés nettó árbevétel 47%-ka teljesült. Az éves szinten tervevezett
ráfordítások közt az anyagjellegűek 40%-ot, a személyi jellegek pedig 51%-ot értek el.
A második félév anyagjellegű ráfordításait növeli a rezsiárak változása, amely a bérlők esetében továbbhárításra
kerül. Várhatóan az értékesítés bevételei és az ahhoz kapcsolódó kiadások a tervezett szinten alakulnak. Az
eredményt torzítja az eszközök után elszámolt értékcsökkenés. Az árbevétel közel 377 millió forint összegű ingatlan
és eszköz állomány mellett képződik. Az éves értékcsökkenés megközelíti a 109 millió forintot.
Az első félév gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2022. első félév
gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2022. augusztus 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2022. első félévi gazdálkodási
beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. elkészítette a 2022. június 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló
beszámolóját.
A társaság gazdálkodásának 1-6. hónap adózás előtti eredménye -7.081 ezer Ft.
A 2022. évre tervezett bevételek (161.600 ezer Ft) 43,23 %-ka, a kiadásoknak (160.800 ezer Ft) pedig 47,85 %-ka
teljesült. A beszámoló megjegyzi, hogy a negatív eredményt elsősorban az építőipari tevékenység elmaradása
eredményezi, amely várhatóan a második félévben erősödni fog. Viszont az infláció, az energiaköltségek
emelkedése miatt az évvégi pozitív eredmény nem várható.
A beszámoló táblázatba foglaltan részletezi tevékenységenként a bevételeket és kiadásokat, kiemelve az
önkormányzati támogatás mértékével. A beszámoló kitér az egyes tevékenységek negatív eredményeinek az okaira.
Az 1-6. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
2022. 1-6. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2022. augusztus 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2022. első félévi beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrődi Földkezelő Kft. elkészítette a 2022. első félévi gazdálkodási beszámolóját.
Az előterjesztés tartalmazza azt a várható mérleget és eredmény-kimutatást A Kft. eredménye -4.411.000,- Ft. A
negatív eredményt az okozza, hogy a Kft.-nek az első félévben még nem keletkezett bevétele, így többek közt a
megítélt földalapú támogatás teljes összege sem került átutalásra. A földalapú támogatás várható mértéke: 6,3 millió
Ft. Az év végéig várható támogatással együtt az eredményt a korábbi évekhez hasonlóan pozitív lesz.
A társaság pénzeszköz állománya 2022. június 30-án: 15.560 ezer Ft.
A Kft. a korábbi évekhez hasonlóan méhlegelő és zöldugar kultúra termesztését végzi több mint 44 ha-on, Natura
2000-es támogatásban részesülő gyep kaszálását 32 ha-t meghaladó területen, valamint őszi búzát termeszt 5,54
ha-on.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Taggyűlésének a Gyomaendrődi
Földkezelő Kft. 2022. első félévi gazdálkodási beszámolójának az elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2022. augusztus 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Regionális Hulladékkezelő Kft. 2022. első félévi beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Regionális Hulladékkezelő Kft. elkészítette a 2022. június 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló
beszámolóját. A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.
Az első félévben a 76,9 millió forint bevétel és 67,6 millió forint ráfordítás mellett 9,4 millió forint eredményt ért el. Az
első félévre tervezett bevétel 67 millió forint összegben lett meghatározva.
A bevételek alakulását az első félévben a partnerek által beszállított ipari termelési hulladékok mennyiségének
jelentős növekedése okozta.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló tudomásul vétele"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Regionális Hulladékkezelő Kft.
2022. első félév gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2022. augusztus 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2022. első félévi gazdálkodási
beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. elkészítette a 2022. június 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló
beszámolóját.
A társaság gazdálkodásának 1–6. hónap kimutatott eredménye -7.566 eFt az egy évvel korábbi -3.604 eFt-al
szemben. A bevételek az egy évvel korábbinak közel négyszeresére emelkedtek.
A bevételek alakulása 2022. első félévében az egy évvel korábbi tényadatok mellett.
Bevételek
Belépőjegy+ rendezvény
Gyógyászat
Szállás
Bérleti díj+ közüzemi díj

2021.évi tény (ezer Ft)

9093
1189
1767
228

2022. évi tény (ezer Ft)

29567
8020
5353
2245

A fürdő működésére a 2020-ban és 2021-ben bevezetett koronavírus miatti intézkedések (bezárás, újranyitás,
védettségi igazolvány bevezetése, majd eltörlése) gyakorolták a legnagyobb hatást. A fürdő 2022. év I. félévének
gazdálkodására a bérek kötelező emelése mellett a beszállítói árak növekedése volt hatással, valamint az a
kormányrendelet, mely mintegy 2 éven keresztül nem tette lehetővé az önkormányzati cégek számára az áremelést.
A bérek kötelező emelésének hatására az elmúlt 2 évben mintegy 30 %-kal növekedtek a dolgozói bérek. Mindez
magával hozta, hogy a beszállítók is árat emeltek, és mivel 2020-ban és 2021-ben nem emelhettek az
önkormányzati tulajdonban lévő fürdők árat, így az üzemeltetési költségek növekedéséből adódó többletköltséget
nem tudták áthárítani a vendégekre.
A belépő és szolgáltatás árai 2022. június 10-től, mintegy 25-30 %-kal emelésre kerültek. Az emelés nem vetette
vissza a vendégforgalmat.
A Kft. kimutatása szerint az önkormányzat a társaságnak az első félévben 40.899 ezer forint támogatást biztosított a
működéséhez.
A gazdálkodás alakulását az előterjesztéshez mellékelt szöveges beszámoló részletesen taglalja.
A beszámoló részletesen kitér az energiaárak emelkedésének a gazdálkodásra kitett hatásaira.
Az elemzés megállapítja, hogy a téli időszakban (november elejétől február-március végéig) havonta 4000-14000
köbméter gázt használ a Fürdő, és az éves gázfogyasztás 80-90 %-a ebben az időszakban kerül felhasználásra,
racionális döntés lenne a fürdő ezen időszakban történő bezárása. Ugyanakkor ennek negatív hatása a
létszámleépítésből fakadó jelentős károk a település turizmusában (munkahelyek szűnnek meg, épületek, gépek,
berendezések állaga romlik, újranyitás nehézzé válik, dolgozók, vendégkör visszaszerzése extra terhet ró az
üzemeltetőre).
Az elektromos áram használat vizsgálata során nagyságrendileg tervezett éves 9,3 millió forintos fogyasztás esetén
a takarékossági intézkedésekkel is a 2022. évben kb. 1 millió forint költségmegtakarítás érhető el.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
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Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
2022. 1–6. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Az energiaár változások hatásáról szóló beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
földgáz és elektromos áram energia 2021. évi, a 2022. év 1-7 hónap felhasználásról, valamint az áremelkedés
hatásairól, és a várható költségkihatásról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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BESZÁMOLÓ

a társaság 2022. I. félévi gazdasági tevékenységéről

Készítette: Gera Krisztián, ügyvezető
Gyomaendrőd, 2022. augusztus 10.

Vezetői összefoglaló
Amíg 2020-ban és 2021-ben a koronavírus miatti intézkedések (bezárás, újranyitás, védettségi
igazolvány bevezetése, majd eltörlése) gyakorolták a legnagyobb hatást a Gyomaendrődi Liget Fürdő
Nonprofit Kft. működésére, addig 2022. év I. félévének gazdálkodására a bérek kötelező emelése
mellett a beszállítói árak növekedése volt hatással, valamint az a kormányrendelet, mely mintegy 2
éven keresztül nem tette lehetővé az önkormányzati cégek számára az áremelést.
A bérek kötelező emelésének hatására az elmúlt 2 évben mintegy 30 %-kal növekedtek a dolgozói
bérek. Mindez természetesen magával hozta, hogy a beszállítók is árat emeltek, és mivel 2020-ban és
2021-ben nem emelhettek az önkormányzati tulajdonban lévő fürdők árat, így az üzemeltetési
költségek növekedéséből adódó többletköltséget sem tudtuk áthárítani a vendégekre.
Többek között egy 2021 novemberében megfogalmazott és 2022. januárban elküldött levél hatására
(melyet a Magyar Fürdővárosok Szövetsége és a Magyar Fürdőszövetség elnökei küldtek el az MTÜ, a
Pénzügyminisztérium és országgyűlési képviselők számára) az önkormányzati fürdők 2022. június 1től emelhettek árat.
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nkft. első lépésben 2022. június 10-től emelte meg belépő és
szolgáltatás árait, mintegy 25-30 %-kal, mely a fürdőt üzemeltető Kft. gazdálkodására kedvező hatást
gyakorolt. A vendégek elfogadták az áremelést. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a tény, hogy az
áremelést követő időszakban jelentős mértékben nőtt a vendégforgalom és ezzel arányosan a
bevétel is (2019. júniushoz képest több, mint 4 millió forinttal nőtt a fürdő bevétele 2022. júniusban).
A korábbi járványügyi helyzet egyértelműen a gyógyászati részen okozta a legjelentősebb károkat.
Amíg 2019. I. félévében 13,4 millió forintos árbevételt produkált a Liget Fürdő gyógyászata, addig
2021. hasonló időszakában 1,2, míg 2022. I. félévében is csak 8 millió forintot. Egyértelműen
kijelenthető, hogy a pandémiás helyzet az idősebb korosztály fürdőzési szokásaira gyakorolta a
legjelentősebb hatást, hiszen többségében a 60+-os vendégek veszik igénybe a fürdő gyógyászati
szolgáltatásait. Itt fontos megjegyezni, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által készített
egészségturisztikai prognózisok legkorábbra 2023-ra jósolták a korábbi vendég és betegforgalom
visszatérését. (A jelenlegi gazdasági helyzet alapján ugyanakkor kijelenthető, hogy ez a prognózis
felülíródik, hiszen a lakosság rezsiköltségeinek jelentős növekedése miatt feltehetően csökkeni fog a
fürdő- és gyógyászati részleg látogatóinak száma.)
Az eladott fürdőbelépők értékesítéséből származó bevétel 2019. I. félévben 27,9 millió forint, 2020. I.
félévben 10,7 millió forint, 2021. I. félévben 9 millió forint, míg 2022. hasonló időszakában 29,5 millió
forint volt, ami 5,7 %-os növekedést jelent a legerősebb, 2019-es időszak bevételéhez képest. Az
árbevétel vizsgálatánál nem szabad figyelmen kívül hagyni a nyitvatartási napok számát és az MTÜ
korábban említett prognózisait. 2019. és 2022. I. félévben 181 napon volt nyitva a fürdő, 2020.
hasonló időszakában 92, míg 2021-ben mindössze 51 napot. A nyitvatartási napokra levetített napi
átlagos bevétel 2019. I. félévben 154 ezer forint volt, 2020. I. félévben 116 ezer, 2021. I. félévben 176
ezer forint, míg 2022. I. félévben 163 ezer forint. Az I. félév vendég és árbevételi adatait vizsgálva
egyértelműen érzékelhető az országosan is tapasztalható „trend”, miszerint a koronavírus hatására
tett intézkedések az emberek pénzköltésének vonatkozásában a turizmusra kedvezőtlen hatást
gyakoroltak. Legjelentősebb negatív hatást a lakásfelújítási „láz” valamint a SZÉP Kártya
élelmiszerekre történő felhasználása gyakorolta, hiszen az emberek 2022. májusig az alapvetően

vendéglátás, szállás és szabadidős tevékenységek költésére használt kártyával élelmiszert is
vásárolhattak. Ennek hatására ebben az időszakban a fürdő SZÉP Kártyás forgalma jelentős
mértékben csökkent. Pozitív változást azon kormányrendelet módosítása hozott, amely visszaállította
a SZÉP Kártya felhasználási lehetőségeit.
A gyógyászat „újraélesztése” érdekében 2022. I. negyedévben újra elindítottuk gyógyászati
akciónkat, amely hatására a tavalyi évhez képest jelentős mértékben nőtt a gyógyászat árbevétele,
de még mindig elmarad a pandémia előtti időszak bevételétől.
A fürdő értékesítésből származó árbevétele az első hat hónapban összességében 5,9 %-kal csökkent
a rekord évnek számító 2019. év hasonló időszakához képest. A bevételeket területenként vizsgálva
megállapítható, hogy az év első fele várakozáson aluli, míg júniustól várakozáson felüli bevételeket
produkált. Az eladott fürdőbelépők árbevétele összességében májusig néhány %-kal csökkent,
ugyanakkor júniustól mind a vendégforgalom, mind az árbevétel jelentős mértékben nőtt. A teljes
időszakot vizsgálva összességében 5,7 %-kal nőtt a fürdőbelépők értékesítéséből származó bevétel.
A bevétel minimális csökkenésének fő oka a már többször említett gyógyászat visszaesése. 2019-hez
képest közel 40 %-kal csökkent a gyógyászati tevékenységből származó árbevétel, ugyanakkor a
tavalyi év mélypontjához képest jelentős mértékben nőtt (1,2 millióról 8 millió forintra).
A szállásszolgáltatás árbevétele a tavalyi év hasonló időszakához képest 1,7 millió forintról 5,3 millió
forintra nőtt, ugyanakkor ez még mindig elmarad a 2019. I. félév 6,7 millió forintos árbevételétől.
Költség oldalt vizsgálva meg kell említeni, hogy a jelentős mértékben növekvő beszállítói árak
ellenére sikerült 2019-es szinten tartani a költségeket, kivételt képez ez alól a bér- és járulékköltség,
mely 2019-hez képest 18, 7 %-kal nőtt. Összességében a fürdő üzemeltetésének teljes költsége
„mindössze” 7,3 %-kal növekedett 2019. hasonló időszakához képest. A kis mértékű növekedésben
fontos szerepet játszik az a tény, hogy a tavaszi felkészülésnél a karbantartási munkálatok
elvégzésébe átcsoportosítással idén is be lettek vonva a fürdő különböző területen tevékenykedő
dolgozói.
Humán erőforrás vonatkozásában ugyanakkor meg kell említeni, hogy a kötelező béremelés hatására
hiába nőtt jelentős mértékben a fürdő dolgozóinak bére, az élet különböző területein bekövetkezett
áremelések hatására a dolgozók reáljövedelme csökkent, ami a dolgozók egy részének körében
elégedetlenséget váltott ki. Minden dolgozó érzékelte, hogy a fizetése hiába több, nem ér annyit,
mint az előző években. Jelenlegi gazdasági helyzetben nem kis kihívás a megfelelő szakmai
végzettséggel és tapasztalattal rendelkező munkavállalókat megtartani.
Az idei évre sikerült a dolgozói létszámot ésszerű keretek közé szorítani, ugyanakkor az elmúlt 8
évben idén fordult elő először, hogy a nyári főszezonban 4 dolgozó is felmondott kedvezőbb
lehetőség reményében. (Önkormányzati cég esetében nehéz versenyezni olyan cégek által kínált
bérekkel, ahol van, hogy a nettó megközelíti a fürdőben keresett bruttó bért.) Ágazati szinten
országosan is egyre nagyobb problémát jelent a szakképzett dolgozók elvándorlása, és az ebből
eredő munkaerőhiány.

Az alábbi két táblázat a 2019., 2020., 2021. és 2022. év január 1. és június 30. közötti időszak
bevételeinek és költségeinek összehasonlítását tartalmazza.

Bevételek alakulása 2019., 2020., 2021. és 2022. január 1. – június 30. közötti időszak
tükrében
Megnevezés

2019. I.1.-VI.30. 2020. I.1.-VI.30.

Fürdőbelépők árbevétele

27 969 Eft

Gyógyászati árbevétel

13 365 Eft

Szállás árbevétel

6 705 Eft

Egyéb bevétel

36 353 Eft

Összes árbevétel:
Értékesítésből származó
árbevétel összesen:

10 730 Eft

2021. I.1.-VI.30. 2022. I.1.-VI.30.
9 093 Eft

29 567 Eft

3 813 Eft

1 189 Eft

8 020 Eft

1 904 Eft

1 767 Eft

5 353 Eft

35 519 Eft

43 452 Eft

41 221 Eft

84 392 Eft

51 966 Eft

55 501 Eft

86 403 Eft

48 039 Eft

16 447 Eft

12 049 Eft

45 185 Eft

Költségek alakulása 2019., 2020. 2021. és 2022. január 1. – június 30. közötti időszak
tükrében
Megnevezés

2019. I.1.-VI.30.

2020. I.1.-VI.30.

2021. I.1.-VI.30.

2022. I.1.-VI.30.

Anyagköltség,
Igénybe
vett
szolgáltatások
költségei,
egyéb
költségek
Bérköltség + járulék +
személyi jellegű ráf.

44 651 Eft

26 249 Eft

19 754 Eft

43 802 Eft

35 752 Eft

28 807 Eft

26 579 Eft

42 452 Eft

Összköltség:

80 403 Eft

55 056 Eft

46 333 Eft

86 254 Eft

Kilátások:
A Magyar Fürdővárosok Szövetsége és a Magyar Fürdőszövetség elnökeivel és több fürdőigazgatóval
történt egyeztetést követően összeállításra került egy kérdőív, ahol a fürdők üzemeltetői válaszoltak
néhány üzemeltetést érintő kérdésre. A válaszokból kiderül, hogy a fürdőt üzemeltető
önkormányzatok kb. 57 %-a bizonytalan azzal kapcsolatban, hogy hosszabb-rövidebb időre bezárja-e
e a fürdőt, míg 43 % biztosan nem fogja bezárni. A fürdők átlagos költségnövekedése a következő
évre az energiaárak elszabadulása miatt 144 millió forintra tehető (a Liget Fürdő esetében ez éves
szinten 65-70 millió forint többletköltséget jelent a gáz és az áram vonatkozásában).
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nkft. ügyvezetőjeként továbbra is fenntartom, hogy közép- és hosszú
távon a fürdő esetleges időszakos bezárása rendkívül nehéz helyzetbe sodorná a fürdőt, néhány
szállásadót és a város turisztikai szereplőit. Egy esetleges bezárás után az újranyitás extra terhet róna
a fürdőt üzemeltető Kft.-re, ráadásul nehéz lenne a fürdőt üzemeltető szakszemélyzetet találni. Egy
esetleges tulajdonosi döntés esetén, ha a téli hónapokban be is zárna a fürdő, a 2022. októberi
dolgozói létszámot – akár feladatok átcsoportosítása melletti munkavégzés mellett –
mindenféleképpen fontosnak tartom megtartani.

Az önkormányzat támogatásának köszönhetően a Fürdő jelenleg stabil pénzügyi helyzetben van.
Ahhoz, hogy ez így maradjon, a fürdő vezetősége szeptembertől az alábbi változtatásokat eszközöli a
működtetésben:
-

1 db hőcserélő felújítása, 3 db cseréje
kültéri medencék üzemen kívül helyezése (kivéve kültéri gyógymedence)
dolgozói létszám racionalizálása
nyitva tartás módosítása 10:00 – 18:00-ra
élményelemek és szauna üzemóráinak csökkentése
gyógyászati kezelések elérésének szűkítése
iskolák esetleges bezárása esetén tanmedence rész bezárása
felkészülés arra az eshetőségre, ha a fürdő december, január, február, márciusi hónapokban
kénytelen lesz bezárni

Az elszabaduló energiaárak miatt ideiglenesen a legfontosabb intézkedésnek a hőcserélők cseréjét
tartom. Az új, megfelelő hatásfokú hőcserélőkkel éves szinten kb. 5-10 ezer köbméter gázt is meg
tudunk spórolni, mely a jelenlegi piaci árakat figyelembe véve éves szinten 5-10 millió forinttal
csökkentené a téli időszak gázszámláit. Ennek a tervezett költsége minimum 1,5-2 millió forint.
Környezetvédelmi és gazdasági szempontokat figyelembe véve a legoptimálisabb megoldást a
gyógymedencék elhasznált vizének hőszivattyún keresztüli hasznosítása jelentené. Ez egy jelentősebb
beruházás, ugyanakkor hosszú távon mindenféleképpen ez lenne a legoptimálisabb megoldás. Egy
esetleges bezárás esetén a téli hónapokban el lehetne végezni a rendszer kiépítését.
Az elmúlt évek energiafelhasználási adatait megvizsgáltuk, és energetikussal egyeztetve kiszámoltuk,
hogy gáz, illetve áram esetében milyen költségnövekménnyel kalkulálhatunk a fürdő egész éves
nyitvatartása mellett.
Gáz vonatkozásában 2022. szeptember 30-ig 164 Ft-ot fizetünk egy köbméter gázért, viszont miután
fogyasztás alapján átlépjük a közbeszerzési értékhatárt, az idei évtől kénytelenek voltunk
közbeszerzési eljárást elindítani. Jelenleg a piacon 980 Ft-os ár a legkedvezőbb.
Áram esetében 2022. december 31-ig 36,5 Ft-ot fizetünk egy kW áramért, viszont a szolgáltató 2022.
július 1-től egyoldalúan emelte a rendszerhasználati díjat, mely a korábbi 8 Ft-ról 22 (!) Ft-ra nőtt.
Figyelembe véve, hogy téli időszakban (november elejétől február-március végéig) havonta 400014000 köbméter gázt használ a Fürdő, és az éves gázfogyasztás 80-90 %-a ebben az időszakban kerül
felhasználásra, racionális döntés lenne a fürdő ezen időszakban történő bezárása, ugyanakkor a
pandémiás időszak „jó” példa arra, hogy egy fürdőbezárás, létszámleépítés jelentős károkat okoz a
település turizmusában (munkahelyek szűnnek meg, épületek, gépek, berendezések állaga romlik,
újranyitás nehézzé válik, dolgozók, vendégkör visszaszerzése extra terhet ró az üzemeltetőre).

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nkft. gázfelhasználás elemzés
Alábbi két táblázatban összegyűjtöttük, és havi bontásban részleteztük a Fürdő gázfelhasználását és
költségeit. Jól látható, hogy a pandémiás időszakban, amikor zárva volt a fürdő, a gázfogyasztás
minimális volt (567 köbméter), míg 2021. november 1. és 2022. március 31. közötti időszakban
jelentős (44 643 köbméter). Mindez azt jelenti, hogy hasonló fogyasztás mellett 2022. novembertől
2023. március végéig az új gázárakkal kb. 44 millió forintba kerülne a fürdő gáz felhasználása.

Fenti táblázatokból kitűnik, hogy a téli hónapokban 4000-14000 köbméter gázt használ a fürdő attól
függően, hogy milyen a külső hőmérséklet. A jelenlegi hőcserélővel kb. +10 celsius fokos külső
hőmérsékletig tudunk fűteni, annál hidegebb külső hőmérséklet esetén kénytelenek vagyunk gázra
átállni. A meglévő hőcserélő cseréje, esetleges bővítése kapcsán felvettük a kapcsolatot kivitelező
cégekkel, akik augusztus hónapban helyszínbejárással egybekötött állapotfelmérést végeznek, hogy a
lehető legpontosabb árajánlatot tudják összeállítani a meglévő rendszer fejlesztésére, illetve egy
hőszivattyús működés kialakítására.
Fenti technológiai megoldások nagy mértékben hozzájárulnának a fürdő gazdasági helyzetének
javításához.
Egy esetleges bezárás esetén december-március időszakban jelentős gázmennyiséget lehet
megspórolni (az éves mennyiség 80-90%-át). Ebben az esetben viszont számolni kell a speciális
szakmai tudást igénylő munkakörökben dolgozó személyzet elvesztésével, épületek, gépészet
állapotának romlásával és az újranyitás nehézségeivel.

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nkft. áramfelhasználás elemzés
Áramfelhasználás vonatkozásában az idei év tényadatai mellett (1-7. hónap) a korábbi évek
átlagfogyasztását vettük alapul (8-12. hónap). Áram esetében fontos megjegyezni, hogy 2022.
júliustól a rendszerhasználati díj címen fizetendő összeg a szolgáltató egyoldalú árváltoztatása miatt
közel a duplájára emelkedett, így összességében jelenleg 58,5 Ft-ra jön ki 1 kWh áramfogyasztás díja.

2022.
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
Összesen:

Felhasznált
Áramdíj
mennyiség
kWh
Ft
28620
564 981 Ft
26287
932 409 Ft
30137
923 719 Ft
26862
1 055 124 Ft
33095
1 283 771 Ft
48465
1 880 015 Ft
51575
1 888 900 Ft
51000
1 889 000 Ft
26000
1 055 000 Ft
26800
1 055 000 Ft
26800
1 055 000 Ft
25000
1 000 000 Ft
400641
14 582 919 Ft

RHD

Összesen:

Ft
Ft
300 479 Ft
865 460 Ft
252 820 Ft 1 185 229 Ft
279 514 Ft 1 203 233 Ft
271 804 Ft 1 326 928 Ft
353 670 Ft 1 203 233 Ft
538 243 Ft 2 418 258 Ft
1 128 500 Ft 3 017 400 Ft
1 128 500 Ft 3 017 500 Ft
554 000 Ft 1 609 000 Ft
555 000 Ft 1 610 000 Ft
555 000 Ft 1 610 000 Ft
500 000 Ft 1 500 000 Ft
6 417 530 Ft 20 566 241 Ft

Fenti táblázat 2022. júliusig tény-, 2022. augusztustól terv adatokat tartalmaz. Fenti számoktól
minimális eltérés szeptember hónaptól várható. A vezetőség fent részletezett intézkedései hatására
kb. 10 %-os csökkenés várható a tervezett energiafelhasználás vonatkozásában, mely a tervezett
nagyságrendileg 9,3 millió forintos áramfogyasztás esetén kb. 1 millió forint költségmegtakarítást
jelent az év hátralévő részében.

11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2022. augusztus 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Gyomaendrődi Ipari Park területén lévő ingatlanrész értékesítése nyílt
pályázati eljárásban
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomai Kner Nyomda Zrt. (5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 10-12.) vételi szándékát jelentette be az Ipari Park
területén lévő 3741/52 hrsz.-ú, 10 ha 0117 m2, építési terület és árok megnevezésű ingatlanból mintegy 2,5
nagyságú területrész megvásárlására.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának az ipari park létrehozásával az volt a célja, hogy a településen területet
biztosítson a helyi vállalkozások, és természetesen más befektetők része a tevékenységük, valamint a fejlesztési
elképzeléseik megvalósítására. A város számára ez fontos, hiszen így munkahelyteremtés valósul meg. Az ipari
park létrejöttét követően több vállalkozás kezdett fejlesztésbe és jelenleg is végzi a tevékenységét. Az ipari park
területén van még szabad terület, amely értékesíthető fejlesztési céllal. Az elmúlt 5-10 évben minimális volt az
érdeklődés a befektetők részéről. Ezért fontos, hogy a szabad területek értékesítése fejlesztési céllal, lehetőleg
munkahelyteremtéssel valósuljon meg. A szabadterületek értékesítése során a megfelelő garanciák kikötésével
biztosítani lehet a fent említett célok elérését.
Az önkormányzat kataszteri nyilvántartásában a 3741/52 hrsz.-ú ingatlan az üzleti vagyon részét képezi, amely
forgalomképes.
A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján az ingatlanra a „Gk” jelű
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezet előírásai vonatkoznak.
A területen új építés esetén mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, az
épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, kereskedelmi, szolgáltató,
vendéglátó, szálláshely-szolgáltató épület, igazgatási és egyéb irodaépület, sportépítmény, parkolóház,
üzemanyagtöltő, hulladékgyűjtő udvar helyezhető el.
Az ipari park területén lévő fejlesztési céllal értékesíthető 3741/52 hrsz.-ú ingatlanról készített értékbecslési
szakvélemény a becsült fajlagos piaci értéket nettó 1.000,-Ft/m2 összegben határozta meg. A szakvélemény az
előterjesztés mellékletét képezi.
Az ingatlan értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés k) pontja
alapján forgalmi adó köteles.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 10/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) 10. §(2) bekezdés a)
pontja alapján az önkormányzati vagyon elidegenítése nettó 5 millió forgalmi értéket meghaladóan kizárólag
nyilvános versenyeztetés útján a legjobb ajánlatot tevő részére történhet.
A 2011. évi CXCVI. nemzeti vagyonról szóló törvény 14. §-a alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan
értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Ezen jogosultság az
államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló
elővásárlási jogát megelőzően illeti meg. Az elővásárlási jog értékhatárhoz kötött.
Az értékhatárt a hatályos központi költségvetési törvény határozza meg, amely 2022. évben 25 millió forint egyedi
bruttó forgalmi érték. A Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. jár el.Az MNV Zrt. tájékoztatása
szerint az értékhatár 20 %-ig az állam - amely jelenleg bruttó 5 millió forint - nem él az elővásárlási jogával. Tehát a
területrész értékesítéséhez szükséges a Magyar Állam elővásárlási jogra történő nyilatkozata.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
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Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Pályázati kiírás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról
és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2018. (II. 27.) önkormányzati
rendelet 10. §(2) bekezdés a) pontja alapján - nyílt pályázati eljárásban értékesíteni kívánja a Gyomaendrőd, Ipari
Park területén lévő 3741/52 hrsz.-ú 10,0117 ha területű, kivett, építési terület és árok megnevezésű ingatlanból
mintegy 2,5 ha területrészt fejlesztési beruházási céllal.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
a Gyomaendrőd, Ipari Park területén lévő 3741/52 hrsz.-ú 10,0117 ha területű, kivett, építési terület és árok
megnevezésű ingatlanból mintegy 2,5 ha területrész egyfordulós nyilvános értékesítésre
I. Pályázati Felhívást kiíró megnevezése és székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Telefon: +36-66/386-122
Képviseli: Toldi Balázs polgármester
e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu
II. A pályázat célja, jellege:
A Gyomaendrőd Ipari Park területén lévő 3741/52 hrsz.-ú 10,0117 ha területű, kivett, építési terület és árok
megnevezésű ingatlanból, mintegy 2,5 ha területrész értékesítése fejlesztési beruházás megvalósítása érdekében.
III. A pályázati eljárásba részt vehet:
1. Természetes személy,
2. Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1)
pontjában meghatározott átlátható szervezet,
3. Több társaság vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos magyar jogszabályok értelmében ingatlan
tulajdonjogát megszerezheti. Magánszemélyek a személyi okmányaikkal igazolhatják magukat. Cégek esetében az
aláírásra jogosult, vagy érvényes meghatalmazással rendelkező vehet részt a pályázati eljárásban. Az aláírási
címpéldány eredeti példányát, a 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot, aláírási címpéldányt és a cégszerűen
aláírt átláthatósági nyilatkozatot, melyet az eredeti okirat bemutatásával kell igazolni.
A pályázati eljárásban kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az
előleg letétbe helyezésre került.
4. A pályázónak be kell mutatni, 30 napnál nem régebbi igazolást, mely szerint nincs lejárt köztartozása az alábbi
szervek felé:
1. Nemzeti Adó és Vámhivatal.
Az igazolás típusa: nemleges együttes adóigazolás,
A nemleges adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az igazolás kiállításának napján vagy az igazolás iránti
kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra vagy
visszatartásra átadott köztartozása nincs. Nemleges adóigazolás kiadására kizárólag akkor van mód, ha az adózó a
tartozás megállapítását befolyásoló egyéb adókötelezettségeinek (pl. bevallási kötelezettségének) is maradéktalanul
eleget tett.
2.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata, valamint annak helyi adóhatósága.

Az igazolás típusa: hatósági bizonyítvány.
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IV. Az elfogadható minimális ár, egyéb feltételek:
1. A területrész fajlagos nettó ára: 1000 Ft/m2, (2,5 ha esetében 25 millió Ft).
2. Az ingatlan értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés k) pontja
alapján forgalmi adó köteles.
V. Az ingatlan leírása
Helyrajzi
Az ingatlan főbb adati, jellemzői, egyéb megjegyzés
szám
1. 3741/52 hrsz., területe: 10,9117 ha, megnevezése: kivett, építési terület és árok.
Az ingatlan Gyomaendrőd város központjától 2,8 km-re délnyugati irányban az ipari parkban találhatóak
ipari és mezőgazdasági telephelyek környezetében. Az ingatlan közvetlen közelében van a 120-as vasúti
szakasz. Az ingatlan jelenleg közművekkel nem rendelkezik, azonban a rákötési lehetőség biztosított. Az
ingatlan az ipari park területén részben aszfaltozott úton megközelíthetőek.
Az ingatlan per, teher és igénymentes.
A város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján az ingatlanokra
az „Gk" jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági építési övezet előírásai vonatkoznak. Az építési övezetre
vonatkozó előírások a www.gyomaendrod.hu weboldalon megtekinthetők.
3741/52

Az építési övezetekben új építés esetén a következő rendeltetésű épületek engedélyezhetők:
a) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, az épületen belül a
tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások,
b) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató épület,
c) igazgatási és egyéb irodaépület,
d) sportépítmény,
e) parkolóház, üzemanyagtöltő,
f) hulladékgyűjtő udvar.
A minimálisan kialakítható telek nagysága: 2.000 m2. Beépítési mód: szabadonálló. Maximális
beépítettség: 50%.

VI. Pályázót terhelő kötelezettségek
A nyertes pályázó köteles az adásvételi szerződésben vállalni az alábbi kötelezettségeket és megtenni az ehhez
szükséges nyilatkozatokat:
1.
A telekalakítási eljárás valamennyi felmerülő költsége, a szükséges közmű és közműpótló berendezések
létrehozása a vevőt terheli.
2.
Pályáztató beépítési kötelezettséget köt ki. Vevőnek az adásvételi szerződés aláírását követően 3 éven belül
be kell fejezni az építkezést, melyet az illetékes építéshatóság által kiadott végleges használatbavételi engedéllyel
kell igazolni.
3.
Felek megállapodnak abban, hogy a beépítési kötelezettség elmaradásának esetére a vevő visszavásárlási
jogot enged az adásvétel tárgyát képező ingatlanokra,melyet elidegenítési és terhelési tilalommal biztosít. A vevőnek
pályázatában vállalt beépítési kötelezettségét az épületek, építmények használatbavételi engedélyének
bemutatásával kell igazolnia, annak kiadását követő 15 napon belül. A visszavásárlási jog, illetve az elidegenítési és
terhelési tilalom a tulajdonjoggal egyidejűleg bejegyeztetésre kerül a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba. A
bejegyzést a szerződő felek közösen kérik a Földhivataltól. Amennyiben a vevő a szerződéskötéstől számított 3 év
elteltével az építési munkát nem kezdi meg (nem tekintjük építési munkának, illetve az építés megkezdésének a
közművek kiépítését) úgy a telekingatlant az adásvételi szerződésben rögzített vételáron (nettó vételár növelve a
mindenkor hatályos általános forgalmi adó összegével) az időközben eszközölt beruházások értékének figyelmen
kívül hagyásával – a Ptk. 6:224 § (1) bekezdés szerint az eladó a vevőhöz intézett nyilatkozatával megveszi. A
visszavásárlási ár egyenlő az eladási árral.
VII. A pályázat benyújtásának
1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, Városüzemeltetési Osztály (Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
2. Módja: Az ajánlattevők ajánlataikat zárt borítékban legalább 2 példányban aláírva, postai úton, személyesen vagy
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meghatalmazott útján nyújthatják be. Az ajánlat 1 példányát minden oldalon aláírva, "eredeti" megjelöléssel kell
ellátni. A borítékon fel kell tüntetni „Gyomaendrődi Ipari Park, fejlesztési terület értékesítésre" szöveget.
3. Ideje: 2022. szeptember 22. 1000 óra.
VIII. Pályázati biztosíték
1. Az Önkormányzat a pályázaton való részvételt vételár előleg adásához köti, amelynek összege – induló ár 10 %-a
alapján – 2.500.000,-Ft (azaz kétmillió-ötszázezer forint). A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a vételár
előleg befizetése. Az vételár előleget a Takarékbank Zrt.-nél vezetett 53200125-11062402 számlára kell átutalással
befizetni. Az árverés során azon pályázók, akik nem nyertek, azoknak a befizetett vételár előleg visszautalásra kerül,
az eredmény megállapítását követő 3 napon belül. A nyertes pályázó döntése alapján szintén kérheti a vételár előleg
visszautalását, vagy annak beszámítását a vételárba.
2. Azon ajánlattevők részére, akik nem nyertek, a befizetett vételár előleg visszautalásra kerül, a Képviselő-testület
pályázat elbírálásáról szóló döntését követő 3 napon belül.
3. Nem jár vissza a vételár előleg, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta (Ptk.
6:75. §. (3) bekezdés), vagy a szerződés megkötése neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból
hiúsult meg.
IX. Ajánlati kötöttség, az eltérés joga
1. A beérkezett ajánlatok közül a felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel
köti meg a szerződést. Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ajánlatát 30 napig tartja, mely időtartam alatt a
nyertes ajánlatevőnek igazoltan meg kell indítania a telekalakítási eljárást.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a felhívásban megjelölt határidő lejártáig felhívását visszavonhatja.
3. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége a felhívásban megjelölt ajánlattétel beadási határidő lejártával kezdődik. Az
ajánlattevő ajánlatát e határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja. Az ajánlattevő az ajánlatához a
versenyeztetési eljárás nyertese megállapításának időpontjától számított 30 napig kötve van.
4. Az ajánlat hatálya megszűnik, ha a versenyeztetési eljárás nyertes kihirdetése nélkül fejeződik be.
X. Pályázati ajánlat
A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:
1. a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
2. a pályázati felvívásban foglalt kötelezettségek vállalására,
3. a vételár összegére,
4. az ajánlati kötöttségre vonatkozóan,
5. a pályázónak a pályázatában be kell mutatnia fejlesztési elképzelését előzetes költségvetéssel, tervezett
üzemeltetői létszám meghatározásával, illetve az épületek, építmények elhelyezésének egyszerűsített rajzi
dokumentációját.
6. az ajánlatában közölt csak az üzleti titok körébe tartozó adatoknak az elbírálása utáni nyilvánosságra hozatalára,
vagy annak megtiltására.
XI. A pályázati anyagok beérkezése, felbontása
A határidőben beérkezett pályázatok felbontásán a Városüzemeltetési Osztály kijelölt tagjai vesznek részt.
XII. Az ajánlatok bontásának helye, és időpontja
1. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme (Gyomaendrőd, Selyem út 124.), 2022. szeptember 22.
1100 óra.
2. Ajánlatkérő a pályázati kiírásban szereplő feltételek szerint értékeli ajánlattevők ajánlatát. Az ajánlat akkor
tekinthető érvényesnek, ha úgy az ajánlat, mint az ajánlattevő a pályázatban leírt követelményeknek megfelel és az
ajánlattevő az ajánlatához csatolta az előírt mellékleteket, illetve elfogadó nyilatkozatában a pályázat feltételeinek
elfogadásáról nyilatkozott.
XIII. Pályázatok értékelése, elbírálása
1. A pályázatokat Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete bírálja el. A pályázat nyertese az,
akit Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete döntése alapján a kiírásban foglalt szempontok és az
önkormányzat tulajdonosi érdekeinek összességében a legmegfelelőbb ajánlatot tette. Az induló árnál alacsonyabb
ajánlatot nem lehet tenni.
2. Amennyiben több ajánlat érkezik azonos, legmagasabb összeggel, a pályázat nyertesének személyét licitálással
kell eldönteni. A licitálásról az érintett ajánlattevőket ki kell értesíteni az időpont meghatározásával.
3. A beérkezett érvényes pályázatok ismeretében Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a
soron következő ülésén dönt a nyertes pályázó személyérők. Erről a pályázót a döntést követő három napon belül
értesíteni kell.
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy a pályázatok ismeretében indokolás nélkül az
eljárást eredménytelennek minősítse.
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XIV. Szerződéskötés feltételei
1. A pályázat nyertesének az értesítést követő 30 napon igazolnia kell a telekalakítási eljárás megindítását.
2. A pályázat nyertese a telekalakítási eljárás jogerőre emelkedéséről való kiértesítést követő 15 napon belül köteles
szerződést kötni.
2. A 2011. évi CXCVI. nemzeti vagyonról szóló törvény 14. §-a alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Ezen
jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a földre, illetve a föld tulajdonosának az
épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti meg. Az állam elővásárlási joga tekintettel az adásvételi
szerződés csak az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv számára nyitva álló 35 napos nyilatkozattételi
határidő eltelte után lép hatályba. A vételár megfizetése: Vevőnek a vételárat átutalással a Takarékbank Zrt.-nél
vezetett 53200125-11062402 számlára legkésőbb a szerződéskötés napjáig kell megfizetnie.
3. Az ingatlan tulajdonjogának átruházására és a birtokátruházásra a teljes vételár megfizetését követően kerül sor,
átadás – átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett.
4. A szerződéskötés egyéb feltételei:
5. Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőben – meghiúsul, a
kiíró jogosult a soron következő pályázóval – azonos feltételek mellett – szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni.
6. A nyertes pályázó helyébe lépő pályázóval csak akkor köthető szerződés, ha
a) a pályázati kiírás erre lehetőséget adott, továbbá
b) a pályázat eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt ajánlattevőt erről külön értesítették.
7. Az ingatlan tulajdonjogát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (továbbiakban: Nvtv.) 13. § (2)
bekezdése alapján a nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére
lehet. A pályázatot benyújtó szervezetnek cégszerűen aláírt módon kell nyilatkoznia az Nvtv. 3. § (1) pontjában
foglaltakról, vagyis az átláthatóságról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.
8. A változások ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetése a Vevő kötelezettsége és költsége. Az adásvételi
szerződés elkészíttetése és az eljáró ügyvéd megbízása a Vevő kötelezettsége. Az ingatlanok értékesítésével,
kapcsolatosan felmerülő költségek és illetékek, valamint az ügyvédi munkadíj a Vevőt terhelik.
XV. Egyéb információk
1. A pályázat eredménye az elbírálást követően 7 munkanapon belül írásban kerül közölésre, valamennyi
ajánlattevővel.
2. A pályázat felhívás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján (www.gyomaendrod.hu), az ingatlan.com
weboldalon a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.
3. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
Osztályán lehet kérni munkanapokon 800 és 1400 között. Az ingatlan a helyszínen megtekinthető az Ipari Park
területén.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI
SZAKVÉLEMÉNY

A Gyomaendrőd, Ipari Park 3741/52 hrsz.-ú ingatlan mintegy 2,5 ha nagyságú területrész
becsült forgalmi értékének megállapításáról

Készült: 2022. augusztus 11.

Készítette:

Csényi István
Ingatlanforgalmi szakértő
Törzslap száma: 72/07/1999
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I. ÉRTÉKLAP

A 3741/52 hrsz.-ú ingatlan mintegy 2,5 ha területrész fajlagos becsült forgalmi értéke:
1.000,-Ft/m2,
a 2,5 ha nagyságú területre: 25.000.000,-Ft,
azaz: Huszonötmillió forint.

Az értékmeghatározás részletezését a szakvélemény tartalmazza. A fenti, reálisan becsült
nettó pótlási költség, valamint hozamszámításon alapuló becsült érték kiindulásként szolgál
bármely üzleti vagyonérték megállapításához.
Az értékbecslés féléves időszakra vonatkozik. Későbbi felhasználás esetén az új érték nem
számítható az inflációs rátával növelt összeggel, az értékbecslést ez esetben aktualizálni kell.

Gyomaendrőd, 2022. augusztus 11.
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II. AZ INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKE
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője megbízást adott arra, hogy a
Gyomaendrőd, Ipari Park 3741/52 hrsz. alatti építési terület és árok megnevezésű, ingatlan
mintegy 2,5 ha nagyságú területrészéről készítsek ingatlanforgalmi szakértői véleményt. A
szakvélemény készítés célja: az ingatlan értékesítése előtt 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.
1. A megbízás tárgya, kiindulási adatok
A helyszíni szemrevételezés bejárás útján a TEGOVOFA irányelveit figyelembe véve értékeltem.
Vizsgáltam az ingatlan elhelyezkedését, megközelíthetőségét, környezetét.
Az így megszerzett ismeretek lehetővé tették, hogy az ingatlan telekrészéről megalapozott
jellemzés készüljön.
Az értékelés piaci hirdetési összehasonlító adatok alapaján történt.
2. Az értékbecslés módszere és szempontjai
Az ingatlan sajátosságainak figyelembevételével és a rendelkezésre álló információk gondos
mérlegelésével kiválasztott, a szakmai szempontoknak és alkalmazási feltételeknek megfelelő
nemzetközileg
elismert
ingatlanértékelési
módszerek:
piaci
összehasonlításon,
hozamszámításon alapuló, valamint a költség alapú, maradványérték meghatározásán
alapuló módszerek összhangban történő alkalmazásával kell meghatározni a becsült forgalmi
értéket.
A szakmai ajánlások alapján az értékbecslés során az ingatlanértékelését elsősorban a piaci
összehasonlításon alapuló módszerrel vagy a hozamszámításon alapuló módszerrel
szükséges elvégezni. A piaci összehasonlításon és a hozamszámításon alapuló módszer
alkalmazásától csak akkor javasolt eltérni, ha e két módszer valamelyike nem alkalmas az
érintett ingatlan értékelésére, amit részletesen meg kell indokolni.
Az értékbecslés során, ha az adott ingatlan esetén több értékbecslési módszer alkalmazása is
szóba jöhet, akkor célszerű mindegyiket alkalmazni és a különböző módszerekkel kapott
értékeket egymással összevetni. A végső érték meghatározása során annak a módszernek az
eredményéből elvárt kiindulni, amelyik a bővebb információk, a piac konkrét működése és
helyzete alapján megbízhatóbbnak tekinthető.
A korlátozott forgalmi képességű vagyoni tételek – földterület - vagyonértékét hasznosságuk
adja. A telek értékbecslésénél figyelembe vettem az elhelyezkedését, megközelíthetőségét,
közműellátottságát.

5
Az ingatlan külső közművei (víz, csatorna, áram, gáz, stb.) állaguk figyelembevételével,
felderíthetőségük függvényében az építmény leírásánál került értékelésre.
3. Az ingatlan nyilvántartási adatai
Az ingatlan helye:
Gyomaendrőd, Ipari Park
Helyrajzi szám:
3741/52
Terület nagysága:
10 ha 0117 m2
Tulajdoni hányad:
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
kizárólagos
tulajdonában van
Jellege:
Kivett
Művelési ága:
Építési terület és árok
Bejegyzett jogok, terhek:
Vezetékjog gázelosztó vezeték biztonsági övezetére, 1344
m2 területre
Az ingatlant Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2011. évben vásárolta meg a Gyomaszolg
Ipari Park Kft-től, az akkor még 11 ha 4200 m2 nagyságú területet 65.665.000,-Ft vételáron.
4. Az ingatlan leírása
Az ingatlan a gyomai településrészen lévő Ipai Park területén található. Megközelítése
szilárdburkolatú útról letérve. A közvetlen közelében vasútvonal húzódik, azzal határos. Az
ingatlan szűkebb környezetében elsősorban ipari ingatlanok és telephelyek, valamint
mezőgazdasági hasznosítású létesítmények helyezkednek el.
Az ingatlan nincs ellátva közművekkel. A környezete közművesített, rákötési lehetőség
biztosított.
5/1. Földterület értékelése
Az ingatlan sík területen fekszik, átlagos szintmagasságban, beépítettsége a helyi
szabályozásnak megfelelő. Az ingatlan kerítése betonoszlopos, melyek között drótháló fonat van
felhelyezve.
A helyi építési szabályozás alapján az ingatlan a „Gk 1” jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági
övezetbe tartozik
10. § (1) A Gk jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezet területén:
a) Az építési telkek újonnan történő beépítésére vonatkozó paramétereit az építési övezeti jel
tartalmazza.
b) A telek utcai homlokvonala: kialakult, -új telek kialakítása esetén min. 25,0 m
c) Közműellátás szintje: teljes
(2) A Gk* jelű építési övezetben kizárólag az Ipari parki humán szolgáltatások (étkeztetés,
munkásszállás stb.) számára helyezhetők el építmények.
(3) A Gk jelű építési övezetekben új építés esetén a következő paraméterek biztosítandók:
*megjegyzés Új építés, ill. telekosztás csak az övezet egészére kiterjedő terv tervtanácsi
véleményezése alapján engedélyezhető,
h = az épület megfelelő homlokzatának építménymagassága oldalkert és hátsókert esetén
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Jel

Övezeti jel

Gk Sz
Gk1*

Beépítési Max.
Min/max Min.
Min.
Előkert Oldalkert Hátsókert
mód
beépítettség építmény- telekterület zöldfelület min (m) min (m) min.(m)
(%)
magasság
2
(%)
(m )
(m)
50
50
10,5
2000
25
10
8
10
Szabadonálló

10,5 2000

(4) Az Gk jelű építési övezetekben új építés esetén a következő rendeltetésű épületek
engedélyezhetők:
a) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, az épületen
belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások,
b) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató épület,
c) igazgatási és egyéb irodaépület,
d) sportépítmény,
e) parkolóház, üzemanyagtöltő,
f) hulladékgyűjtő udvar.
A telek értékkorrekció-szorzó értékének meghatározása
Sorszá Megnevezés
A fajlagos értéktől
Megjegyzés az eltérés
m
való eltérés Korrekciós
tartalmára vonatkozóan
tényező
1
Jogi szempontból eredő
0,9
Bejegyzett vezetékjog
Eltérés
2
Alternatív hasznosítás
1,1
Ipari Parkban való
lehetőségéből eredő
elhelyezkedés
lehetőségek
3
Építési szempontból
származó eltérések
4
Használati szempontból
eredő eltérés
5
6

7

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

1,0

A fajlagos telek árat figyelemmel a 2020 - 2022 évben
vagyonértékelések alapján 1.000,- Ft/m2 –ben határoztam meg.
A korrigált fajlagos érték: 1,0 x 1.000 Ft = 1.000 Ft/m2

történt

értékesítések,
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A korrigált fajlagos értékkel meghatározott telekár:
25000 m2 x 1.000 Ft/m2 = 25.000.000 Ft.,
Az értékelő egyéni indexének indoklása:
A térség alapvetően mezőgazdasági jellegű. A vizsgált ingatlan piaci forgalmi értékét
jelentősen befolyásolhatja a kereslet – kínálat változása. Jelenleg az ingatlanpiacon túlkínálat
van, ebben a térségben alacsonyabbak az árak. Ezért a becsült forgalmi érték kialakításánál az
óvatosságra törekedtem, figyelemmel az Ipari Parkban történt korábbi értékesítésekre.
Békés megyei összehasonlító hirdetési és értékesítési adatok.

1. Battonya: építési terület, 5486 m2. Közművek közül az áram és a víz van bekötve.
2. Ár: 6 millió Ft. Fajlagos ár: 1.094 Ft/m2.
3. Gyomaendrőd: Ipar park területéből 5083 m2 értékesítés 2018. évben nettó 700 Ft/m2
fajlagos áron.
4. Méhkerék: Külterület, 120.000 m2. Alkalmas horgásztó, szabadidőpark vagy akár
naperőmű létesítésére. A falu határán fekszik. Az ingatlantól 30 m-re közmű hálózattal
víz, gáz és villany elérhető. Ár: 21 millió Ft. Fajlagos ár: 175 Ft/m2.
5. Mezőberény: a belterület, illetve főútvonal mellett 55000 m2-es, jelenleg
mezőgazdasági hasznosítású ingatlan. Az ingatlan mellett minden közmű
megtalálható,
közvetlenül
csatlakoztatható
(beleértve
középfeszültségű
villamosvezetéket is). Irányár: 250 Ft/m2.

III. Értékbecslés
Az ingatlan becsült 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 ingatlan esetén az alábbi értéknövelő és
értékcsökkentő tényezők vehetők figyelembe:
Értéknövelő tényezők:


A műúton való megközelíthetőség.
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Értékcsökkentő tényezők:
Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett védelmi övezet jelleg.
- A térség hátrányos helyzete, a kereslet hiánya.

IV. Az 2,5 ha területrész becsült forgalmi értéke
25.000.000,-Ft, azaz: Huszonötmillió forint.
Fajlagos ár: 1.000 Ft/m2.

Záradék
Jelen értékbecslési szakvélemény az ingatlan adásvételéhez készült, csak és kizárólag arra a
célra használható fel.
A megállapított becsült forgalmi érték nem tartalmazza az általános forgalmi adót.
Az értékelési bizonyítvány egészként kezelendő, abból részletet kivenni, és azt önállóan
értelmezni nem lehet.
A jelen érték forgalmi érték megállapítás fél évig érvényes.
Az ingatlant, mint tiszta tulajdonú forgalomképes és a már részletezett terhekkel értékeltem
az értékbecslés időpontjában megismert állapotban.
Az átadott iratok tanulmányozásán túlmenően jogi természetű vizsgálatot (jogcím,
vagyonjogok érvényessége, stb.) nem folytattam. Az ingatlan forgalomképességének jogi
eredetű korlátozásáról a tulajdoni lapon bejegyzetteken túlmenően nincs tudomásom.
Az értékelés a tények és adatok objektív mérlegelése, valamint a szakmai előírások és etikai
normák betartása mellett készült.
Gyomaendrőd, 2022. augusztus 11.

Csényi István
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_____________________________________________________________________________________________
HRSZ JEL Müv.ág
Min.oszt.
Terület(ha.m2)
Kat.jöv.
_____________________________________________________________________________________________
3741/52
a kivett
6.0459
0.00
építési terület
b kivett
0.0515
0.00
árok
c kivett
3.9143
0.00
építési terület
____________________________________________________________________________________
ÖSSZESEN: 10.0117
0.00
Cím: .
Szolgalmi jog, Jogi jelleg, Szöveges hivatkozás
Sorszám: 2 Bejegyző határozat: 30560-2/2009.2008.12.19
Megosztva a 3741/48 hrsz-ból
Sorszám: 3 Bejegyző határozat: 35687/2010.07.22
Telekalakítási eljárás
Sorszám: 4 Bejegyző határozat: 30396/2019.01.30
5083 m2 terület átjegyezve a 3741/38 helyrajzi számú ingatlanra
Sorszám: 5 Bejegyző határozat: 30959/2019.03.20
9000 m2 terület átjegyezve 3741/51 helyrajzi számú ingatlanra
Tulajdonosi adatok
Sorszám: 3
Bejegyző határozat: 30049/2011.01.05
Tul.hányad: 38/100
Szerz.jogcím: adásvétel
Név: GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Jogállás: tulajdonos
Cím: 5500 GYOMAENDRŐD, Selyem út 124
Sorszám: 4
Bejegyző határozat: 30059/2011.01.06
Tul.hányad: 62/100
Szerz.jogcím: adásvétel
Név: GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Jogállás: tulajdonos
Cím: 5500 GYOMAENDRŐD, Selyem út 124
Jogok-tények jogosultjai
Sorszám: 1
Bejegyző határozat: 35351/2013.08.23
Jog-tény neve: Vezetékjog
Név: ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT.
Cím: 6724 SZEGED, Pulcz utca 44
Szöveg:
Gázelosztó vezeték biztonsági övezetére,

1344

m2

területre
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Közműtérkép
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2022. augusztus 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Garázs ingatlan értékesítése nyílt eljárásban
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárult [213/2022.(V. 26.) Gye. Kt. határozat] a
Gyomaendrőd, Vásártéri lakótelep 1/1. szám alatt lévő 2901/B/2 hrsz.-ú, 27 m2 területű garázs megnevezésű
ingatlan nyílt eljárásban történő értékesítéshez.
Az ingatlanról értékbecslés készült, amely a garázs becsült forgalmi értékét Egymillió Ft összegben határozta meg,
amely nem tartalmazza az Áfa-t.
A 2022. június 17. napjára kiírt árverésre nem volt jelentkező.
Javasoljuk az ingatlan kikiáltási árának csökkentését az alábbiak szerint.
A kikiáltási ár módosítására a bírósági végrehajtásról szóló törvényben alkalmazott gyakorlatot javasoljuk
alkalmazni. A törvény alapján az ingatlanárverés 20 napos szakaszokra oszlik. Az egyes szakaszokban
folyamatosan csökken a legalacsonyabb megtehető érvényes vételár (minimálár) összege. Az árverési
hirdetményeken feltüntetésre kerülnek az árverés szakaszai, a szakaszok időtartama, továbbá a szakaszokhoz
tartozó vételár összege.Az alkalmazott csökkentés mértéke az egyéb ingatlanok esetén a minimálár 90%-a, 70%-a,
50%-a kikiáltási árnak.
Lényeges, hogy a folyamatosan csökkenő minimálárak nem zárják ki, hogy az ingatlan magasabb értéken keljen el,
hiszen a licitálásnak felső korlátja nincs.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Pályázati kiírás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező gyomaendrődi
2901/B/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére egyfordulós, nyílt árverést hirdet az alábbi kiírás szerint.
Amennyiben az ingatlan nem kel el a kikiáltási áron akkor újból meg kell hirdetni polgármesteri hatáskörben az 1
millió forintos kikiáltási ár 70%-kán, illetve az újabb sikertelen árverés esetén 50%-kos áron.
ÁRVERÉSI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
a Gyomaendrőd, Vásártéri lakótelep 1/1. szám alatt lévő garázs ingatlan (2901/B/2 hrsz.), értékesítésre nyílt
érverést hirdet
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Az árverést kiíró megnevezése és székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Telefon: +36-66/386-122
Képviseli: Toldi Balázs polgármester
e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu
Az árverés célja: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő–testülete által kijelölt ingatlan értékesítése
egyfordulós nyilvános árverésen.
Az árverést vezeti: Csényi István a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazottja.
Az árverés kiírása, meghirdetése
A megkötendő szerződés típusa: Adásvételi szerződés
Az árverésen részt vehet:
1. Az árverésen ajánlatot tehet.
1.1. Természetes személy.
1.2. Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. §
(1) pontjában meghatározott átlátható szervezet.
1.3. Több társaság vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos magyar jogszabályok értelmében
ingatlan tulajdonjogát megszerezheti.
1.4. Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az előleg
letétbe helyezésre került.
2. A szükséges igazolások.
2.1. Magánszemélyek esetében a személyazonosság igazolása.
2.2. Az árverésen résztvevő szervezetnek cégszerűen aláírt módon kell nyilatkoznia az Nvtv. 3. § (1) pontjában
foglaltakról, vagyis az átláthatóságról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.
2.3. Cégek esetében az aláírásra és a képviseletre való jogosultság igazolása.
2.4. Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az előleg
letétbe helyezésre került.
2.5. A köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés ténye.
2.6. Amennyiben az árverésen résztvevő nem szerepel az adatbázisban, akkor be kell mutatni, 30 napnál nem
régebbi igazolást, mely szerint nincs lejárt köztartozása a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé.
2.7. Az árverésen résztvevőnek igazolnia kell, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata, valamint annak helyi
adóhatósága felé nincs lejárt tartozása.
1. Kikiáltási ár, induló licit, licitlépcső, az ingatlan adatai, és egyéb
1.1
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:
Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:
Kikiáltási ár, (Ft)
Licitlépcső, (Ft)

Gyomaendrőd, Vásártéri lakótelep 1/1.
2901/B/2
27 m2
1/1
Kivett
Garázs
Tehermentes
A garázs műszaki állapota felújításra szrul. Bekötött közművekkel nem
rendelkezik.
„Lk” jelű kisvárosias övezet.
900 000
10 000

2. Az árverés
7. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
Osztályán lehet kérni munkanapokon 800 és 1400 között.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete 2.1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal ülésterme (Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
2.2 Ideje: 2022. szeptember 22. 1000 óra.
3. Árverési biztosíték
3.1 A meghirdetett ingatlanra az induló ár 10 %-át kitevő árverési biztosíték utalását – legkésőbb 2022. szeptember
22.-én 9 óráig - el kell indítani a Takarékbank Zrt.-nél vezetett 53200125-11062402 számlára, és annak bizonylat
másolatát az árverésen be kell mutatni.
3.2 Az árverés során azon licitálók, akik nem nyertek, azoknak a befizetett előleg visszautalásra kerül, az eredmény
megállapítását követő 3 napon belül. A nyertes licitáló döntése alapján szintén kérheti az előleg visszautalását, vagy
annak beszámítását a vételárba.
4. Szerződéskötés feltételei
4.1 Az árverés nyertese az értesítést követően 15 napon belül szerződést köt.
4.2 Vételár megfizetése: Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
4.3. Az adásvételi szerződés elkészítése, az ügyvédi költség, valamint a földhivatali eljárás díjai a vevőt terhelik.
5. A szerződéskötés egyéb feltételei
5.1. Ha az árverés nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőben – meghiúsul,
vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a
szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő licitálóval – azonos feltételek mellett –
szerződést kötni, vagy új árverést kiírni.
5.2. A nyertes licitáló helyébe lépő licitálóval csak akkor köthető szerződés, ha
a) az árverési kiírás erre lehetőséget adott, továbbá
b) az árverés eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt licitálót erről külön értesítették, továbbá
c) a szerződésnek a kiíró által történő – a 5.1 pontban foglalt okok miatti – felmondása vagy attól történő elállása
esetén a szerződéskötéstől számított 6 hónap még nem telt el.
6. Az árverési kiírás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján (www.gyomaendrod.hu), illetve a Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződések
megkötéséhez szükséges jognyilatkozatok kiadására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2022. augusztus 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Út átvétele a Magyar Államtól
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról [183/2022.(IV. 28.) önkormányzati határozat],
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.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy az ingatlan
térítésmentes átvételéhez szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
A Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt. a döntés megküldését követően kiadta a vagyonkezelői hozzájárulást, ezt
követően a Magyar Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatást adott arról, hogy az önkormányzatnak milyen tartalmú kérelmet
kell benyújtani, illetve ahhoz mit szükséges csatolni. Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt. nyilatkozata, valamint a
Magyar Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatója az előterjesztés mellékletében megtekinthetők.
A kérelem tartalma.
1.
A polgármester által aláírt nyilatkozat a tulajdonba kért ingatlan felhasználási céljáról, a közfeladat pontos
jogszabályi megjelöléssel. Az ingatlan felhasználási célja: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 2. pontjában meghatározott településüzemeltetés közfeladatok ellátása.
2. Az Önkormányzatnak vállalnia kell a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését.
A kérelemhez mellékelni kell a Képviselő-testület döntését, amely az állami vagyon igényléséről hozott döntést
tartalmazza a felhasználási cél, a közfeladat meghatározásával és jogszabályi megjelölésével. Továbbá a döntésben
rögzíteni kell, hogy az Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását, a határozati javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Út átvétele a Magyar Államtól"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a gyomaendrődi 7502/2 helyrajzi számú, kivett, út megnevezésű, 1928 m2
nagyságú ingatlant a Magyar Közútkezelő Nonpropfit Zártkörűen Működő Részvénytársaság KOZ-7979/3/2022.
iktatószámon kiadott vagyonkezelői hozzájárulása alapján ingyenesen tulajdonba kéri közérdekű feladatok
ellátásához a Magyar Államtól.
Az ingatlan ingyenes vagyonátadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
§ (1) bekezdése 2. pontjában meghatározott településüzemeltetés közfeladatok ellátása érdekében történik.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ingyenes
vagyonátadáshoz szükséges jognyilatkozatok megtételére.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2022. augusztus 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Ingatlan hasznosítás
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Tóth Attila (2500 Esztergom, Lázár Vilmos utca 25. szám) magánszemély kérelemmel fordult a Képviselő-testület
felé, meg kívánja vásárolni, vagy hosszú távon bérbe venné a Gyomaendrőd, 909 hrsz.-ú beépítetlen terület
megnevezésű ingatlant.
A Gyomaendrőd, 909 hrsz.-ú ingatlan az önkormányzat törzsvagyonát képezi, amely helyi döntés alapján
forgalomképtelen. Területe: 590 m2, megnevezése: beépítetlen terület. A földhivatali bejegyző határozat száma:
43480/1990.11.29.
Az ingatlan a helyi építési szabályozás alapján „Zkt” jelű természet közeli közpark rendeltetésű.
15. § (1) Zöldterület állandóan növényzettel fedett közterület. A zöldterületen elhelyezhető a pihenést és a testedzést
szolgáló építmény, vendéglátó épület, a terület fenntartásához szükséges épület. Épületek legfeljebb 2 %-os
beépítettséggel helyezhetők el, legfeljebb 4,5 m építménymagassággal. Kilátó építés esetén az
építménymagasságot és a tájképi megjelenést elvi engedélyezési eljárás keretében tisztázni szükséges.
(2) A Zkp jelű közparkokat és a Zkt jelű, nem közlekedési célú közterületeket (fásított köztér) a szabályozási terv
jelöli. Közpark területének legalább 80%-án, fásított köztér területének legalább 50%-án aktív zöldfelület
biztosítandó.
(3) a Zkp-kegyeleti park jelű övezetben játszótér, sport célokat szolgáló terület, kegyelet sértő rendezvény,
egyéb célokat szolgáló telek nem létesíthető.
(4) A Ztk jelű természet közeli közpark rendeltetésű övezetben extenzív zöldfelületi kialakítás szükséges. Az
övezetben kizárólag honos növényállomány telepíthető, az értékes gyepszintű növényzet védelme biztosítandó.
(5) Közparkban, fásított köztéren helyiséget tartalmazó új építmény építésének engedélyezési dokumentációjának
tervezési jogosultsággal rendelkező táj- és kertépítész által készített kertépítészeti tervet is tartalmaznia kell.
(6) A zöldterületeken épületek a vízfolyások partvonalától mért 10-10 m-en belül nem helyezhetők el.
A Gyomaendrőd Város Önkormányzat tulajdonát képező 909 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatban egyeztetés történt a
város főépítészével, aki nem javasolja a telek megosztását és az értékesítését sem.
Az ingatlan értékesítését tiltja:
1.
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 6. § (1) bekezdése. A nemzeti vagyonba tartozó
önkormányzati parkok, terek nem értékesíthetők.
2. a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 23. § (1) bekezdése. E törvény hatálybalépését követően a
természetes vizek partját a tulajdonos állam, illetve a tulajdonos helyi önkormányzat közérdekű célokra tartja fenn,
ezért az államtól, illetőleg az önkormányzattól beépítetlen ingatlantulajdon természetes vizek partján nem
szerezhető.
Mindezek alapján javasoljuk a kérelemnek az ingatlan megvásárlására vonatkozó részének az elutasítását.
Véleményünk szerint a hosszabb távú bérletnek nincs akadálya. A helyi vagyonrendelet értelmében az 1 éven túli
hasznosítás esetén versenyeztetni kell az ingatlan hasznosítását. A nemzeti vagyon törvény alapján a hasznosítás
lehet határozatlan idejű vagy 15 év időtartamú határozott idejű, amely egy alkalommal legfeljebb 5 évvel lehet
meghosszabbítani. A határozatlan idejű bérleti jogviszony előnye, hogy azt a felek bármikor felbonthatják.
Az 1 évnél hosszabb hasznosítás esetén 3 évet javaslunk meghatározni. A Képviselő-testület dönthet úgy is, hogy
polgármesteri hatáskörbe utalja a hasznosítást. Ebben az esetben a polgármester 1 évig terjedő időtartamra köthet
szerződést.
A település ezen részén az önkormányzat 30 ezer Ft/év+ÁFA összegben adott bérbe 209 m2 területű vízparti
ingatlant 2018-2020 években, amely négyzetméterenként kerekítve 144 Ft/év+ÁFA.
A bérleti díj meghatározására javasoljuk a 144/Ft/év+ÁFA összeget, azaz összesen 85.000,-Ft/év+ÁFA.

47

Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását, a határozati javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Az értékesítés elutasítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja értékesíteni a gyomaendrődi 909 hrsz.-ú
ingatlant.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Az ingatlan hasznosítása polgármesteri hatáskörben"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyomaendrődi 909 hrsz.-ú ingatlan hasznosítását
polgármesteri hatáskörbe utalja a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2018. (II.27.) önkormányzati rendeletében meghatározott
feltételek mellett.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Az ingatlan hasznosítása pályázati eljárás keretében"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyomaendrődi 909 hrsz.-ú ingatlan hasznosítására
egyfordulós nyílt pályázatot hirdet az alábbi kiírás alapján.
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
a Gyomaendrőd, 909 hrsz. alatt lévő 590 m2 hasznos alapterületű vízparti beépítetlen épület megnevezésű
ingatlan bérbeadására
A pályázat célja:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint kiíró (továbbiakban: Kiíró) a Gyomaendrőd, 909 hrsz. alatt lévő 590 m2
hasznos alapterületű vízparti beépítetlen terület megnevezésű ingatlan hasznosítása bérbe adás útján.
A bérleti jog időtartama: 3 év.
A bérleti jogviszony kezdete: a szerződés aláírásának napja.
I. Pályázati Felhívást kiíró megnevezése és székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
telefon: +36-66/386-122
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képviseli: Toldi Balázs polgármester
e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu
II. A megkötendő szerződés típusa:
Bérleti Szerződés
III. A pályázaton való részvételre jogosultak köre
1.1. Természetes személy.
1.2. Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. §
(1) pontjában meghatározott átlátható szervezet.
1.3. Több társaság vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos magyar jogszabályok értelmében bérbe
veheti a helyiségeket.
1.4. Az pályázaton kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az előleg
letétbe helyezésre került.
2. A szükséges igazolások.
2.1. Magánszemélyek esetében a személyazonosság igazolása, illetve képviselet esetén a meghatalmazás.
2.2. A pályázó szervezetnek cégszerűen aláírt módon kell nyilatkoznia az Nvtv. 3. § (1) pontjában foglaltakról, vagyis
az átláthatóságról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.
2.3. Cégek esetében az aláírásra és a képviseletre való jogosultság igazolása.
IV. A pályázó által nyújtandó biztosíték összege:
1. A meghirdetett ingatlanra 30.000,- Ft pályázati biztosíték utalását el kell indítani a Takarékbank Zrt. Gyomai
Kirendeltségénél vezetett 53200125-11062402 számlára. A pályázati biztosíték rendelkezésre bocsátásának
határideje legkésőbb a pályázat benyújtására nyitva álló határidő utolsó napja.
2. 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.
V. A meghirdetett ingatlan helyiségeinek nyilvántartási és egyéb adatai:
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telek nagysága:
Jellege:
Megnevezése:
Helyi építési szabályozás szerinti besorolása:
Közművesítettség:

Gyomaendrőd, Hantoskerti holtág vízparti
909
590 m2
Kivett
Beépítetlen terület
„Zkt” jelű természet közeli közpark rendeltetésű
Nincs

VI. A bérlő a pályázatában
a) vállalja, hogy az ingatlant a helyi építési szabályozásnak megfelelő tevékenységek céljára hasznosíthatja,
b) vállalja a bérleti díj megfizetését.
VII. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatot a pályázati felhívásnak a kiíró hirdetőtábláján és ezzel egyidejűleg Gyomaendrőd Város
Önkormányzata hivatalos honlapján – www.gyomaendrod.hu - történő megjelenését követően 2022. szeptember 14.
napjának 10:00–ig két eredeti, minden oldalon aláírt példányban kell benyújtani a kiíróhoz, személyesen a kiíró
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. alatti székhelyén vagy postai úton (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.).
A borítékon fel kell tüntetni a „909 hrsz.-ú. ingatlanbérlet pályázat” megjelölést. Postai úton történő megküldés esetén
a határidő tekintetében a küldemény kiíróhoz történő beérkezésének időpontja az irányadó.
VIII. A pályázattal kapcsolatos előminősítési eljárás szabályai
A benyújtott pályázatokat a kiíró a benyújtástól számított 8 napon belül megvizsgálja abból a szempontból, hogy
nem áll-e fenn érvénytelenségi ok, a pályázat tartalmazza-e az előírt mellékleteket és nyilatkozatokat, szükséges-e
hiánypótlás.
A kiíró szükség esetén hiánypótlásra vagy adatközlésre hívja fel a pályázót. Az előminősítési eljárás során
hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlási felhívás akkor tekintendő határidőben teljesítettnek, ha
az a kiíró felhívásának kézhezvételét követő 5. napig beérkezik a kiíróhoz.
A pályázat elbírálásának határideje
A pályázat elbírálásáról a kiírás értékelési rendszere alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő
Testülete dönt. A pályázat elbírálásának határideje nem haladhatja meg a pályázat benyújtásra nyitva álló határidő
lejártától számított 30 napot.
A pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje
A kiíró a pályázati eljárás eredményét a döntés meghozatalától számított 8 napon belül írásban közli valamennyi
pályázóval. A kiíró a pályázati eljárás eredményét ugyanezen határidőben a pályázati felhívással megegyező
helyeken és módon is megjelenteti. Az eredmény megjelentetésének tartalmaznia kell a nyertes pályázó nevét és
lakóhelyét (székhelyét).
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A Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy a jelen Pályázati kiírást a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejárta előtt
bármikor külön indokolás nélkül visszavonhatja, valamint fenntartja azon jogát, hogy a pályázatok ismeretében akár
indoklás nélkül is az eljárást eredménytelennek minősítse.
IX. A pályázat értékelésének szempontjai
1. A pályázat nyertese azon pályázó, aki a bérleti díj mértékére a legmagasabb ajánlatot teszi.
A Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő az XIV. pontban rögzítettektől alacsonyabb mértékű
bérleti díjra nem tehet ajánlatot. Az az ajánlat, amelyik a fentiekben rögzítettnél kedvezőtlenebb
ellenszolgáltatás megajánlását tartalmazza, az érvénytelennek minősül.
X. A pályázat érvénytelensége
A pályázat érvénytelen, ha:
1. nem felel meg a Pályázati Felhívásban és Pályázati Kiírásban foglaltaknak,
2. a pályázó a biztosítékot nem, vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre,
3. a pályázó a pályázatát egy másik pályázathoz kötötte,
4. a pályázó a pályázat szerinti szerződés megkötésére jogszabály alapján nem jogosult,
5. a közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek meg a valóságnak,
6. a pályázónak 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása, helyi adó tartozása van.
XI. A pályázati anyagok beérkezése, felbontása
A határidőben beérkezett pályázatok felbontásán a Városüzemeltetési Osztály kijelölt tagjai vesznek részt.
Az ajánlatok bontásának helye, és időpontja: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
Osztály (Gyomaendrőd, Selyem út 124.), 2022. szeptember 14. 1100 óra.
Ajánlatkérő a pályázati kiírásban szereplő feltételek szerint értékeli ajánlattevők ajánlatát. Az ajánlat akkor tekinthető
érvényesnek, ha úgy az ajánlat, mint az ajánlattevő a fentiekben leírt követelményeknek megfelel és az ajánlattevő
az ajánlatához csatolta az előírt mellékleteket, illetve elfogadó nyilatkozatában a pályázat feltételeinek elfogadásáról
nyilatkozott.
XII. Az ajánlati kötöttség határidejére és annak esetleges meghosszabbítására vonatkozó feltételek
Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártával kezdődik. A pályázó a pályázatában
foglaltakhoz a pályázati felhívásban meghatározott időpontig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időtartam alatt a
nyertes pályázóval szerződést köt, a kiíró a pályázati felhívást visszavonja, a pályázat érvénytelen, vagy a pályázati
eljárás eredménytelen.
XIII. A bérleti díj mértéke és megfizetésének módja
A bérleti díj mértéke legalább nettó 85.000,-Ft/év+Áfa.
A bérleti díjat előre, a bérbeadó által kibocsátott számla alapján határidőre kell megfizeti. Az első év bérleti díj
megfizetésének esedékessége a szerződés aláírását követő 30 napon belül, azt követően pedig tárgyév január 1.
napjával esedékes.
XIV. A kiíró pályázati felhívással kapcsolatos jogai
A kiíró a pályázati felhívást a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejárta előtt visszavonhatja.
A kiíró, a szerződéskötés meghiúsulása, vagy a nyertes pályázóval kötött haszonbérleti szerződés 6 hónapon belüli
megszűnése esetén a pályázati eljárás eredménye szerint a rangsorban következő helyezettel bérleti szerződést
köthet.
XV. A pályázat tartalmi követelményei
A pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell:
a) a pályázat megnevezését;
b) a pályázó (pályázók) azonosító adatait, amelyek
ba) természetes személy esetén: teljes név, születési hely, születési idő, születési név, anyja leánykori neve, állandó
lakcím, levelezési cím, adóazonosító jel, telefonszám és elektronikus elérhetőség;
bb) jogi személy esetén: a szervezet teljes neve, rövid megnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzék vagy egyéb
regisztrációs száma, bankszámlaszáma, aláírási joggal rendelkező felelős vezetőjének neve, címe, telefonszáma és
elektronikus elérhetősége;
c) a pályázó által vállalt szolgáltatásokat és kötelezettségeket;
d) azt a bankszámlaszámot, amelyre a pályázó a pályázati felhívás visszavonása esetén a biztosíték összegének
visszafizetését kéri.
A pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát arról, hogy
a) a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja,
b) nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,
c) tevékenységét nem függesztette fel, vagy nem függesztették fel,
d) nincs az adózás rendjéről szóló törvény szerinti, 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása,
e) az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.
A pályázó a pályázati felhívás előkészítésében résztvevő szervek felhívására a megjelölt határidőn belül köteles a
pályázatában foglaltakat igazolni.
50

XVI. A pályázattal kapcsolatos költségek
A pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek – a pályázat érvényességétől és
eredményességétől függetlenül – a pályázót terhelik.
XVII. A pályázat visszavonására, módosítására nyitva álló határidő
A pályázó a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártáig visszavonhatja, illetve módosíthatja a pályázatát.
XVIII. A pályázóra vonatkozó titoktartási kötelezettség
A pályázó, valamint a pályázati felhívás előkészítésében és a pályázat elbírálásában részt vevő a kiíró által
rendelkezésre bocsátott, közérdekű adatnak vagy közérdekből nyilvános adatnak nem minősülő adatot a pályázati
eljárás befejezését követően sem közölheti harmadik személlyel.
Ez a tilalom nem zárja ki a pályázó meghatalmazottjával, illetve a pályázat elkészítéséhez a pályázó által igénybe
vett egyéb szakértővel való adatközlést, a titoktartási kötelezettség azonban e személyekre is kiterjed.
XIX. A szerződéskötés egyéb feltételei
1. A pályázat nyertese a közlést követően 15 napon belül szerződést köt.
2. Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőben – meghiúsul,
vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a
szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő ajánlattevővel – azonos feltételek
mellett – szerződést kötni, vagy új árverést kiírni.
3. A nyertes pályázó helyébe lépő ajánlattevővel csak akkor köthető szerződés, ha
a) a pályázatii kiírás erre lehetőséget adott, továbbá
b) a pályázati eljárás eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt erről külön értesítették, továbbá
c) a szerződésnek a kiíró által történő – a 2 pontban foglalt okok miatti – felmondása vagy attól történő elállása
esetén a szerződéskötéstől számított 6 hónap még nem telt el.
4. A bérlő a bérleti szerződés megszűnésekor vagy a szerződésben meghatározott esetben köteles a szerződés
szerinti kötelezettségével a szerződés szerint elszámolni.
5. A bérleti szerződés tervezetét a pályázati kiírás 1. számú melléklete tartalmazza.
XX. A pályázónak a pályázati felhívásban foglaltakon túl adható információk
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
Osztályán lehet kérni (06 66 581 232).
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete
1.

számú melléklet: haszonbérleti szerződés tervezet

Bérleti szerződés
(tervezet)

1. sz. melléklet

Mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.,
Törzskönyvi azonosító szám: 725525, Adószám: 15725527-2-04 képviseli: Toldi Balázs polgármester (továbbiakban:
Bérbe adó)
másrészről a ………………. (képviseli: …………………. székhely:………………………., cégjegyzékszám:
……………….., adószám: ………………… továbbiakban: Bérlő) között a következő feltételek mellett:
1. A szerződés tárgya
A Bérbeadó, mint a szerződés tárgyát képező bérlemény kizárólagos tulajdonosa jelen szerződés aláírásával bérbe
adja, míg a Bérlő a jelen szerződés aláírásával határozott időre bérbe veszi a 909 hrsz-ú, természetben a 5500
Gyomaendrőd, Hantoskerti holtággal határosvízparti ingatlant az alábbi feltételek mellett.
2. Bérleti díj
1. Felek a Bérlemény bérleti díját nettó ….-Ft/hó+ÁFA, azaz: nettó … forint/hó+ÁFA összegben állapítják meg.
3. A Bérbeadó és a Bérlő az 1. pontban meghatározott bérleti díj tekintetében is az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény) szerinti határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg az 58. §
figyelembevételével.
4. Bérbeadó kijelenti, hogy élt az ÁFA törvény 88. §-a szerinti választási lehetőséggel, amely alapján a Bérbeadó az
ingatlan bérbeadási tevékenységét általános forgalmi adókötelessé tette.
5. Bérlő a bérleti díjat az első évben a jelen szerződés aláírását követő 30 belül előre, azt követően pedig a tárgyév
január 1. napjától esedékes a Bérbeadó által kiállított és a Bérlő posta címére megküldött számla alapján a számla
kiállításától számított 15 napon belüli banki átutalással fizeti meg a Bérbeadó részére, a számlán feltüntetett
bankszámlára.
6. Késedelmes fizetés esetén a Bérlő a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamatot
tartozik a Bérbeadó részére megfizetni.
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3. A Bérbeadó jogai és kötelezettségei
1. A Felek a helyiségek birtokba adásáról külön jegyzőkönyvet vesznek fel.
2. A Bérbeadó szavatol azért, hogy a Bérlemény tekintetében harmadik személynek olyan joga, amely a Bérlő békés
birtoklását akadályozza, vagy kizárja, nem áll fenn.
3. Bérbeadó jogosult a Bérlő szükségtelen háborítása nélkül a Bérlemény rendeltetésszerű és jelen szerződésnek
megfelelő használatát, illetve annak állagát ellenőrizni.
4. A Bérbeadó a személy- vagy vagyonbiztonság megóvása érdekében akkor is jogosult a Bérleménybe belépni és a
szükséges munkálatokat elvégezni, ha ezen munkálatok a Bérlőt a Bérlemény használatában akadályozzák.
4. A Bérlő jogai és kötelezettségei
1. Bérlő a Bérleményt szabadidős tevékenység céljára használhatja. Az eltérő használatot a Bérbeadóval minden
esetben egyeztetni kell. Bérlő nem jogosult a tevékenységét a Bérlemény rendeltetésével ellentétes módon, a
Bérlemény állagát rongálva folytatni, köteles mások jogait és törvényes érdekeit a használat során figyelembe venni.
2. Bérlő a Bérlemény használata során köteles betartani a munkabiztonsági-, tűz- és vagyonvédelmi szabályokat.
Bérlő felel minden olyan kárért, amely ezen szabályok megszegéséből ered, és viseli ezek jogkövetkezményeit.
3. Bérlő köteles a Bérlemény állagát megőrizni a bérlet időtartama alatt megőrizni.
4. Bérlő köteles az állagmegóváshoz szükséges kisebb munkálatokat saját költségén elvégezni. Bérlő az olyan
munkálatok szükségességéről, amelyek elvégzése a Bérbeadó kötelezettsége, köteles a Bérbeadót haladéktalanul
értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a Bérlő felelősséggel tartozik.
5. Bérlő köteles a közterületet tisztán tartani.
6. A Bérlő korlátlan és teljes felelősséggel tartozik az általa, a Bérlemény használata során okozott károkért, és viseli
azok jogkövetkezményeit.
7. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a képviselő személyében vagy az adataiban bekövetkező változás esetén
30 napon belül a másik felet írásban értesíti.
8. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti jogviszony időtartama alatt a Bérbeadó 30 napos előre történő írásos
bejelentés alapján igényt tarthat a bérlemény használatára. Bérlő a bejelentést követően jelen szerződés 6.7.
pontjában leírtak szerint köteles visszaadni a bérleményt.
5. A szerződés hatálya, módosítása
1. Jelen szerződést felek az aláírás napjától 3. év határozott időtartamra kötik meg.
2. Jelen szerződés érvényesen csak a Felek közös írásbeli megállapodásával módosítható.
6. A szerződés megszűnése
1. Megszűnik a szerződés:
valamelyik fél jogutód nélküli megszűnésével;
a Bérlemény megsemmisülésével, avagy állagának olyan mértékű romlása esetén, hogy a rendeltetésszerű
használatra alkalmassá már nem tehető;
jogerős bírósági vagy hatósági határozat alapján;
felmondással;
a jelen szerződésben meghatározott egyéb esetekben.
2. Felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.
3. Felek a szerződést 30 napos határidővel írásban, indoklás nélkül felmondhatják, mely eltelte után a szerződés
tárgyhónap utolsó napjával szűnik meg.
4. Felek a szerződést, a másik fél szerződésszegése esetén írásban, azonnali hatállyal mondhatják fel, a másik
félhez intézett indokolt nyilatkozatukkal.
5. Szerződésszegés különösen – de nem kizárólagosan:
- a bérleti díj fizetésének elmulasztása;
- a Bérlemény nem rendeltetésszerű használata;
- a Bérlemény állagának rongálása;
- a jelen szerződésben meghatározottól eltérő tevékenység folytatása;
- a Bérlemény albérletbe vagy használatba adása a Bérbeadó engedélye nélkül;
- a Bérlemény állagát érintő munkálatok elvégzése a Bérbeadó engedélye nélkül;
- a környezetvédelmi szabályok megszegése;
- a szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.
6. A bérleti díj megfizetésének elmulasztása esetén a Bérbeadó köteles a Bérlőt felhívni a díjfizetés teljesítésére.
Amennyiben a Bérlő a díjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő 8 napon belül sem tesz eleget, Bérbeadó a
8 nap eredménytelen leteltét követően jogosult az azonnali hatályú felmondási jogát gyakorolni.
7. Bérlő a szerződés megszűnésekor köteles a Bérleményt 15 napon belül elhagyni, azt a rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban Bérbeadó részére visszaadni.
8. Amennyiben a Bérlő a szerződés megszűnése esetén a Bérleményt a jelen szerződésben előírt időben nem
hagyja el, úgy a jogcím nélküli használat időtartamára a bérleti díj kétszeresével megegyező mértékű – időarányos használati díjtat köteles a Bérbeadó részére megfizetni.
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7. Egyéb rendelkezések
1. A jelen szerződés körében kapcsolattartó személyek:
Bérbeadó részéről
Név:
Csényi István
Cím:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Telefon:
66 581-232
Mobil:
06 20 251 0206
E-mail:
csenyi@gyomaendrod.hu
Bérlő részéről
Név:
Cím:
Mobil:
E-mail:

…..
…..
…..
…..

2. Felek törekednek a jelen szerződésből fakadó vitás kérdések békés rendezésére. Amennyiben a tárgyalás nem
vezetett eredményre Felek mindennemű Jogvita eldöntésére alávetik magukat a Bérbeadó székhelye szerint
illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság ítéletének.
3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., és a
lakások és helyiségek bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. tv. rendelkezései az irányadók.
4. Jelen szerződés 4 példányban készült, amelyből a feleket 2-2 példány illeti meg.
5. Felek a jelen szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag
írják alá.
Alulírott szerződő felek jelen megállapodás haszonbérleti szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá
Gyomaendrőd, …
.........................................................
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
bérbeadó

Jogilag ellenjegyzem:

.........................................................
bérlő

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.........................................................
…..
jegyző

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

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2022. augusztus 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Lakossági víziközmű csatlakozási pályázat
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 a legutóbbi
Képviselő-testületi ülés óta 2 db pályázati adatlap érkezett be.
IV.308-20/2022.számú pályázat:
2022. július 6-án, Gyomaendrőd, Szarvasi út 12. sz. alatti lakos pályázatot nyújtott be a tulajdonában lévő
Gyomaendrőd, Szarvasi út 12. sz. 8036 hrsz. alatti ingatlan csatlakozási pontjának kiépítésére az alábbi támogatási
bontásban:
-

Ivóvíz csatlakozás kiépítése 200.000 Ft igényelt támogatással és 331.965 Ft önerővel.

Az ivóvíz csatlakozási pont kiépítésének költsége bruttó 531.965 Ft, mely alapján a maximálisan adható támogatás
összege 200.000 Ft.
IV.308-22/2022.számú pályázat:
2022. augusztus 8-án, Gyomaendrőd, Hunyadi János utca 23. sz. alatti lakos pályázatot nyújtott be a tulajdonában
lévő Gyomaendrőd, Hunyadi János utca 23. sz. 361 hrsz. alatti ingatlan csatlakozási pontjának kiépítésére az alábbi
támogatási bontásban:
-

Ivóvíz csatlakozás kiépítése 200.000 Ft igényelt támogatással és 477.418 Ft önerővel.

Az ivóvíz csatlakozási pont kiépítésének költsége bruttó 677.418 Ft, mely alapján a maximálisan adható támogatás
összege 200.000 Ft.
A pályázók az ingatlanokon jelenleg nem rendelkeznek ivóvíz és szennyvízbekötéssel, a talajterhelés elkerülése
érdekében a csatlakozások kiépítése indokolt.
A benyújtott pályázatok tartalmi és formai szempontból megfelelőek.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg ivóvíz és szennyvíz csatlakozási alapokra összesen 2.000.000 Ft,
melyből 300.000 Ft még rendelkezésre áll. A pályázati konstrukció alapján a benyújtott pályázatok folyamatos
elbírálás alá esnek.
A fentiek alapján a következőket javaslom a Képviselő-testületnek:
IV.308-20/2022.számú pályázat:
A Gyomaendrőd, Szarvasi út 12. sz. alatti ingatlan csatlakozási pontjainak kiépítésére vonatkozó
pályázat érvényesnek és eredményesnek nyilvánítása, valamint ivóvíz csatlakozás esetében 200.000 Ft, azaz
kettőszázezer forint összegű támogatásban való részesítés.
IV.308-22/2022.számú pályázat:
A Gyomaendrőd, Hunyadi János utca 23. sz. alatti ingatlan csatlakozási pontjainak kiépítésére vonatkozó
pályázat érvényesnek és eredményesnek nyilvánítása, valamint ivóvíz csatlakozás esetében 200.000 Ft, azaz
kettőszázezer forint összegű támogatásban való részesítés.
Amennyiben a Képviselő-testület érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja a pályázatokat, a támogatások
összege a 2022. évi költségvetés 8. melléklet 71. sor terhére kerülnek kifizetésre.
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Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"IV.308-20/2022. ikt. sz. pályázat elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az LVT-2022 pályázati azonosítójú „Lakossági
víziközmű csatlakozás támogatása” című felhívásra beérkezett Szarvasi út 12. sz. alatti ingatlan csatlakozási
pontjainak kiépítésére vonatkozó pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és ivóvíz 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
2. döntési javaslat
"IV.308-22/2022. ikt. sz. pályázat elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az LVT-2022 pályázati azonosítójú „Lakossági
víziközmű csatlakozás támogatása” című felhívásra beérkezett Hunyadi János utca 23. sz. alatti ingatlan
csatlakozási pontjainak kiépítésére vonatkozó pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és ivóvíz
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 Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2022. augusztus 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Járdafelújítási pályázatok
Gyuricza Tamás
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Bizottság!
2022-ben ismételten meghirdetésre került a lakossági járda felújítási pályázat. Az előző (június 20.) Bizottsági Ülés
óta a lenti táblázatban bemutatott pályázatok érkeztek be.
Építési helyszín
Gyomaendrőd, Eötvös
József utca 9/1.
Gyomaendrőd,
Sugár utca 63.
Gyomaendrőd,
Ady Endre utca 35.

Szélesség
(m)

Hosszúság
(m)

Homokos kavics
igény (m3 )

Cement igény
(q)

Pályázati azonosító
(iktatószám)

1,4

15

4,2

6,3

IV. 242-40/2022.

1

14

2,8

4,2

IV. 242-48/2022.

1

16

3,2

4,8

IV. 242-55/2022.

A benyújtott pályázatok a Városüzemeltetési Osztályon megtekinthetőek. A Városüzemeltetési Osztály a pályázati
helyszíneket megtekintette és a csatolt mellékletben lévő fotódokumentációt elkészítette.
A benyújtott pályázatok formai és tartalmi szempontból megfelelőek. A pályázatokban szereplő járdaszakaszok
közcélt szolgálnak és felújításra szorulnak.
A pályázatok elbírálása a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság hatáskörébe tartozik, ezért
kérem a Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"IV.242-40/2022. iktatószámú pályázat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV. 242-40/2022. iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 4,2 m3 homokos kavicsot és 6,3 q cementet biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"IV.242-48/2022. iktatószámú pályázat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV. 242-48/2022. iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 2,8 m3 homokos kavicsot és 4,2 q cementet biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"IV.242-55/2022. iktatószámú pályázat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV. 242-55/2022. iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 3,2 m3 homokos kavicsot és 4,8 q cementet biztosít.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Eötvös József utca 9/1.

Sugár út 63.

Ady Endre utca 35.

BEJELENTÉS
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Tárgy:

Bejelentések

