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

MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel
meghívja Önt a Képviselő-testület

2018. május 22-én (kedd) 13.00 órakor
kezdődő rendkívüli ülésére a Városháza üléstermébe.


Napirend:
1. Alföldvíz Zrt. bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása a Békés Megyei
Regionális Vízellátó Rendszerre
2. XX. Nemzetközi Halfőző Verseny és a Békés Megyei Horgász-Vadásznap
programtervezete
3. Bejelentések

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!
Gyomaendrőd, 2018. május 17.

Tisztelettel:

Toldi Balázs s.k.
polgármester


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

Testületi
ülések

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

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2018. május 22.
napján tartandó rendkívüli üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. május 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Alföldvíz Zrt. bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása a Békés Megyei Regionális
Vízellátó Rendszerre
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Alföldvíz Zrt. 2013. május 10. napján a Közép-Békési Regionális Vízellátó Rendszerre vonatkozóan 29
önkormányzattal, 2013. május 21. napján az Orosházi Regionális Vízellátó Rendszerre 7 önkormányzattal, a
Szeghalom-Füzesgyarmat Regionális rendszerre két önkormányzattal kötött bérleti-üzemeltetési szerződést. Ezen
szerződéseket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2013-ban három különálló víziközműrendszerként hagyta jóvá.
A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú, „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” elnevezésű projekt
megvalósulásával, az előbbiekben hivatkozott három víziközmű-rendszer egy önálló, műszakilag egységes
víziközmű-rendszerré vált, kiegészülve további ellátási területekkel. A projekt eredményeképpen a fejlesztés által
generált, az ellátásért felelősök kizárólagos tulajdonát nem érintő, kizárólagos tulajdonban lévő víziközműveket
érintő változások egy okiratban foglalása szükséges.
Az Alföldvíz Zrt. előkészítette a fentiek alapján a 66 érintett önkormányzat ellátásáért felelős osztatlan közös
tulajdonba került, Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszer tárgyai hatályát deklaráló okiratot, amelyben a 2013.
május 10. napján létrejött, Közép-Békési Regionális Vízellátó Rendszer szerződése módosításra került. A
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződés tervezet hatályon kívül helyezi az Orosházi Regionális
Vízellátó Rendszer és a Szeghalom- Füzesgyarmat Regionális Rendszer bérleti-üzemeltetési szerződéseit.
A bérleti-üzemeltetési szerződés módosítását az alábbiakkal indokolja az Alföldvíz Zrt.
1.
A víziközmű-szolgáltatásokról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) alapján egy műszaki
egységben megvalósult rendszerre csak egy szerződés köthető.
2.
A Vksztv. alapján a használati díjat az ellátásért felelős Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal elnöke jogosult rendeletben megállapítani, azzal hogy a rendelet kibocsátásáig a kizárólag a 2015. július 31.
napján hatályos szerződésbe foglalt használati díj alkalmazható a Felek között. A Hivatal használati díjat megállapító
rendeletének hiánya következtében, annak érdekében, hogy a 2013. május 10. napján, a Közép-Békési Regionális
Vízellátó Rendszerre kötött szerződésben szereplő bérleti díjat alkalmazhassuk, a meglévő szerződés módosítását
tartotta célszerűnek az Alföldvíz Zrt.
Az Alföldvíz Zrt. a szerződés elemei közül kettő kiemelve ad tájékoztatás az alábbiak szerint.
1. A szerződés tervezet 2. 3. és 4. mellékleteiben szereplő vagyonértékek nem eredményezik a kialakult
tulajdonviszonyok átalakítását, azok a víziközmű rendszerhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek tulajdonosok
közötti elosztásának arányai kerültek meghatározásra.
2. Az egyes települések saját víziközmű rendszerén belül létrehozott beruházási elemek nem képezik a tárgyát a
bérleti-üzemeltetési szerződés tervezetnek.
Az Alföldvíz Zrt. kéri, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, Békés Megyei Regionális Vízellátó
Rendszer üzemeltetési tárgyában elkészített szerződés tervezetet fogadják el.
A társaság kéri, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata fogadja el a szerződés tervezetet. Az erről szóló
határozatot juttassa el annak érdekében, hogy a szerződés összes érintett fél általi aláírása legkésőbb az Alföldvíz
Zrt. 2018. május 31.-én tartandó éves rendes közgyűlés napján megtörténhessen.
A kérelem, a bérleti-üzemeltetési szerződés tervezet és mellékletei megtekinthetők az alábbi linkeken.
http://www.gyomaendrod.hu/eloterjesztesek/ktulesek/20180522/alfoldviz_zrt_kerelem_melleklet.pdf
http://www.gyomaendrod.hu/eloterjesztesek/ktulesek/20180522/berleti_uzemeltetesi_szerzodes.pdf
http://www.gyomaendrod.hu/eloterjesztesek/ktulesek/20180522/1_sz_melleklet.pdf
http://www.gyomaendrod.hu/eloterjesztesek/ktulesek/20180522/2_sz_melleklet.pdf
http://www.gyomaendrod.hu/eloterjesztesek/ktulesek/20180522/3_sz_melleklet.pdf
http://www.gyomaendrod.hu/eloterjesztesek/ktulesek/20180522/4_sz_melleklet.pdf
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http://www.gyomaendrod.hu/eloterjesztesek/ktulesek/20180522/5_sz_melleklet.pdf
http://www.gyomaendrod.hu/eloterjesztesek/ktulesek/20180522/6_sz_melleklet.pdf
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntési javaslat
"Bérleti-üzemeltetési szerződés tervezet"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Békés Megyei Regionális Vízellátó
Rendszerre (továbbiakban: BMR víziközmű-rendszer) vonatkozó, jelen határozat elválaszthatatlan mellékletében
foglalt „BÉRLETI – ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS A Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszerre
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN
tervezet 2018_03_06_ARV” megnevezésű szerződés
tervezetet az 1. számú, 2. számú, 3. számú, 4. számú, 5. számú és 6. számú mellékletével együttesen.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a bérletiüzemeltetési szerződés aláírására.
A víziközmű-szolgáltatásokról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/G. § (1) bekezdése szerint – tekintettel arra, hogy a
BMR víziközmű-rendszeren a szerződést aláíró valamennyi Ellátásért Felelős tulajdonjoggal rendelkezik – a jelen
szerződés hatályba lépésétől Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát, mint Ellátásért Felelőst jelöli ki
nevében eljáró képviselőnek azzal, hogy a pénzügyi elszámolásokat, illetve a bérleti-üzemeltetési szerződés
megszűnését eredményező jognyilatkozatok tekintetében a közös képviselet szabályai nem alkalmazhatók.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a közös képviselőt, hogy a BMR
víziközmű-rendszere vonatkozó, bérleti-üzemeltetési szerződés Hivatal előtt indított üzemeltetési szerződés
jóváhagyási és működési engedély módosítási közigazgatási eljárásban nevében és helyette teljes jogkörrel eljárjon,
a jóváhagyáshoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye, beleértve a szerződés engedélyezési eljárás keretében
hozott végzésben vagy intézkedésben előírt módosító jognyilatkozatok nevében történő teljesítését.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 05. 22.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. május 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

XX. Nemzetközi Halfőző Verseny és Békés Megyei Horgász-Vadásznap programtervezete
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2018 (I. 25.) Gye. Kt. számú határozatával döntött
arról, hogy a XX. Nemzetközi Halfőző Verseny társrendezvényeként támogatja a Békés Megyei Horgász-Vadásznap
gyomaendrődi megrendezését, melyre 2018. augusztus 25-én kerül sor.
Elkészült a közös rendezvény tervezett programja, valamint előzetes költségvetése.
Szükséges az előterjesztés soron kívüli tárgyalása, a további önkormányzati forrás kijelölése, a szervezési feladatok
megkezdéséhez.
Tervezett program:
2018. augusztus 25 (szombat)
9:45 Mazsorett+Fúvósok
10:00 Megnyitó
•
Zászlóbehozatal
•
Vadászhimnusz /Belkovics Zoltán/
•
Köszöntő Beszéd /Toldi Balázs/
•
Ünnepi Beszéd
•
Megnyitó Beszédek /Vadász, Horgász/
•
Kitüntetések átadása
•
Új Vadászok fogadalomtétele
12:00 Thomassy Party Band
14:30 Vadhívó bemutató
15:30 Körösmenti TE.+Suttyomba
16:00 Gyermekműsor /bábszínház, gyerekkoncert/
17:00 Díjátadó
18:00 Körös Party Band
20:00 Road élőkoncert
Kísérő programok /tervezet/
•
Halételek és Vadételek főzőversenye
•
Kutyás bemutatók
•
Íjászok
•
Solymász bemutató
•
Autó bemutató
•
Kürt együttes
•
Vitéz Váry József trófea kiállítás /Sportcsarnok/
•
Casting /horgászok/
•
Horgászbemutató
•
Játszóház
Költséget jelentő tételek:
·
Biztonsági szolgálat
·
Moderátor
·
Kutyás bemutató
·
Vadász himnusz
·
Mobil Wc 10db
·
Reklám,újság,rádió
·
Plakát,szóróanyag
·
Molinó
·
Meghívó
·
Rendezvénysátor, VIP sátor
·
VIP költség
·
Média,video
·
Kürt együttes
·
Eü-i szolgálat
·
Trófea kiállatás
·
Fotó kiállítás
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Megyei Kamarai kitüntetések
Artisjus
E-on
Villanyszerelés
Hangosítás
Halkolbász Lovagrend
Gyermekprogramok
Casting
Horgászbemutató
Vadhívóbemutató
Bokor Károly
Fúvósok
Mazsorett
Körösmenti TE.
Road
Thomassy Band
+ 1 fellépő

A rendezvény összköltség maximum 6-6,5 M Ft lesz. A rendezvényhez a horgász és vadász szövetségek
egységesen 2-2 M Ft-al járulnak hozzá. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetésében a XX.
Nemzetközi Halfőző Versenyre 1 M Ft-ot már elkülönített, azonban szükséges további forrás kijelölése a fennmaradó
várhatóan maximum 1,5 M Ft összegre. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00042 kódszámú „Humán szolgáltatások
fejlesztése a gyomaendrődi járásban” című pályázatban szerepel rendezvények szervezése, amennyiben
lehetséges, a 1,5 M Ft többlet költséget ennek terhére kívánjuk elszámolni, azonban ennek a beszerzési eljárása
még folyamatban van, ezért szükséges az összeg forrásának megjelölése.
Döntési javaslat
"XX. Nemzetközi Halfőző Verseny és Békés Megyei Horgász-Vadásznapra önkormányzati forráskijelölés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2018. augusztus 25-én megrendezésre kerülő
Békés Megyei Horgász-Vadásznap és XX. Nemzetközi Halfőző Verseny program és költségtervezetét.
A Képviselő-testület a XX. Nemzetközi Halfőző Versenyre a 2018. évi költségvetésében elkülönített 1 M Ft-on túl,
további 1,5 Ft összeget jelöli ki a 2017. évi szabad maradvány terhére a közös rendezvény megrendezésére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
BEJELENTÉS
A Képviselő-testület
2018. május 22-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Bejelentések
Dr. Uhrin Anna jegyző
Toldi Balázs polgármester
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