
GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu
 83/312-737, fax: 83/314-550

GY/171- /2022.    

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. június 30-án tartandó 
rendkívüli ülésére a szociális étkeztetés díjának felülvizsgálata tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A  személyes  gondoskodás  körébe  tartozó  szociális  szolgáltatások  (szociális  étkezés)
intézményi térítési díjának megállapítási szabályait, valamint ezekért az ellátásokért fizetendő
térítési díj számítási szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III.  törvény (a továbbiakban:  Szt.)  és  a személyes  gondoskodást nyújtó szociális  ellátások
térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet szabályozza. 

Az Sztv. 115. §. (9) bekezdése rendelkezik arról, hogy a szociális étkezésre vonatkozó térítési
díjakat a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A térítési díjak megállapításának módját is e
jogszabály tartalmazza: az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási
önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható.

A veszélyhelyzetben hozott intézkedések miatt  a szociális étkezés térítési  díját  2020. évtől
kezdődően nem lehetett módosítani/emelni, ez a tilalom 2022. június 30-án lejár.

Az  utolsó  térítési  díj  emelés  2020.  áprilisában  történt,  az  azóta  eltelt  időszakban  a
nyersanyagköltségek,  a  rezsiköltségek  nagymértékben  megemelkedtek,  ezért  a  térítési  díj
emelése mindenképpen indokolt.

A szociális étkezésre vonatkozó 2022. évi szolgáltatási önköltség számítása (a költségvetés
és a tényleges igénybevétel adatai alapján) az alábbi: 

Sorszám Költség megnevezése Költség (Ft)
1. Szolgáltatási költség (éves) 10.717.343
2. Tervezett adagszám 8278
3.. Szolgáltatási költség (Ft/nap/adag) 1295
4. Normatíva Ft/nap/fő 272
5. Szolgáltatási önköltség (Ft/nap/adag 1023

 
Az önköltségszámítás alapján egy adag étel 1.295,-Ft költséget jelent az önkormányzatnak,
ehhez 272,-Ft normatíva igényelhető, így ténylegesen 1.023,-Ft a szociális étkezés önköltsége
(szállítás nélkül). 

Jelenleg  a  térítés  díj  620,-Ft,  szállítással  750,-Ft.  Sajnos  az  elmaradt  (2  év)  térítési  díj
emelések  miatt  nem tudjuk tartani  a  fokozatosság elvét,  így  a  szokásos  8-10%-os emelés
helyett az idei évben sokkal nagyobb mértékű emelés indokolt.
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Az emelés mértéke
Jelenleg 15% 20% 25% 30%

Térítési díj
összege 620,- 713,- 744,- 775,- 806,-

A környező településeken a térítési díjak az alábbiak szerint alakulnak:
Keszthely 615,-Ft
Balatongyörök 800,-Ft
Vonyarcvashegy 1.100,-Ft
Pacsa (több helyszín): 780 – 1.014,-Ft között

Az általam javasolt térítési díj összegek:
- szociális ebéd800,-Ft
- szociális ebéd szállítással: 930,-Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy az előterjesztéshez mellékelt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Gyenesdiás, 2021. március 29.

  Gál Lajos
polgármester



Hatásvizsgálat

a szociális ellátásokról szóló 12/2020.(XI.6.) önkormányzati rendelet
módosításához

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről
(a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX tv. 17 §-a alapján)

1.  Várható  társadalmi  hatások: Az  elmúlt  időszakban  és  napjainkban  is  folyamatos
áremelkedés,  nagy  mértékű  élelmiszerinfláció,  és  az  ellátási  láncok  akadozása  miatt  a
lakosság is érzi az élelmiszerár emelkedését. Az önkormányzati beszerzésekre a hatósági árak
nem  vonatkoztathatóak.  Ahhoz,  hogy  a  közétkeztetési  rendeltben  foglalt  elvárásokat,  a
megszokott minőségi ellátást teljesíteni tudjuk a térítési díjak felülvizsgálatára, emelésére van
szükség. 

2. Várható gazdasági, költségvetési hatások: Az étkezde működtetési költségeire fedezetet
jelent a rendelettervezettel elfogadott étkezési térítési díjak emelése.

3.  Várható  környezeti  hatások:  A  rendelet-tervezetben  foglaltak  végrehajtásának
környezetre gyakorolt hatása nincs. 

4.  Várható  egészségi  következmények:  A rendelet-tervezetben  foglaltak  végrehajtásának
egészségügyi következménye nincs. 

5.  Adminisztratív  terheket  befolyásoló  hatások:  A  rendelet-tervezetben  foglaltak
végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra. 

6.  A  rendelet  megalkotásának  szükségessége,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható
következményei: Az étkezési térítési díjak emelésének elmaradása esetén az
étkezde működési költségeire az önkormányzatnak saját bevétel terhére
kell egyéb forrást találnia.

7.  A  rendelet  alkalmazásához  szükséges  személyi,  szervezeti,  tárgyi  és  pénzügyi
feltételek: A rendelet végrehajtásával kapcsolatban szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.  
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Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

.../2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 

 

A helyi szociális ellátásokról szóló 12/2020. (XI.6.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

TERVEZET 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

a.) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva. a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket 

rendeli el: 

1. § 

A helyi szociális ellátásokról szóló 12/2020. (XI.6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 

1. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

 

 

               Gál Lajos        Czibor Zoltánné 

            polgármester                           jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. július 1. 

 

 

          Czibor Zoltánné 

                                                                                                                              jegyző  
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1. melléklet 

 

A szociális étkezés intézményi térítési díja 

 

2022. év 

 
  

Normatíva éves összege 

67.810 Ft/fő/év 

Tervezett ellátási napok száma (nap) 251 

Tervezett adagszám (adag) 8278 

Éves működési költség (Ft) 10.717.343 

1 ellátottra jutó költség (Ft) 324.768 

1 napra/adagra jutó önköltség (Ft) 1295 

1 napra jutó normatíva (Ft) 270 

1 napra jutó költség (Ft) 1025 

 

 

2022. évi intézményi térítési díj 

(szállítás nélkül) 

800 

Étkezés szállítással 930 

Díjmentesség: egy főre jutó jövedelem nem éri el a 

nyugdíjminimum összegét 

 

Szállítási költség: 

 

Kiszállítás működési költsége: 948.568 Ft 

Tervezett kiszállítás: 7036 adag 

1 adagra jutó költség: 134 Ft 

Szállítás javasolt intézményi térítési díja 2022. évre: 130 Ft 

 

A térítési díjak az Áfa-t tartalmazzák. 
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Általános indokolás 

A szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. Törvény 115. §. (1) bekezdése 

szerint a szociális étkezésre vonatkozó térítési díjakat a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani, az 

intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. 

Az elmúlt két évben a veszélyhelyzeti kormányzati intézkedések miatt a térítési díjat 

emelni/módosítani nem lehetett, ez a tilalom 2022. június 30.  napján megszűnik. 

Az elmúlt időszakban és napjainkban is folyamatos áremelkedés, nagy mértékű élelmiszer-infláció, 

az ellátási láncok akadozása miatt a lakosság is érzi az élelmiszerár emelkedését. Az önkormányzati 

beszerzésekre a hatósági árak nem vonatkoztathatóak. Ahhoz, hogy a közétkeztetési rendeltben 

foglalt elvárásokat, a megszokott minőségi ellátást teljesíteni tudjuk a térítési díjak felülvizsgálatára, 

emelésére van szükség. 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

A rendelet 1. melléklete tartalmazza az étkezési térítési díjak összegét 

A 2. §-hoz  

A hatályba lépés időpontja 2022. szeptember 1. 
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GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: polgarmester@gyenesdias.hu
 83/312-737, fax: 83/314-550

GY/171- /2022. 

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás  Nagyközség Önkormányzat  Képviselő-testületének  2022 június  27-én tartandó
rendkívüli ülésére a településrendezési eszközök módosítása tárgyában.

Tisztelt Képviselő- testület! 

1. Településrendezési eszközök módosítási javaslata:  

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 18-án fogadta el
az új településrendezési eszközeit, mely 2019. január 18-án lépett hatályba.

A településrendezési eszközök elkészítése óta számos módosítási igény jelentkezett mind az
önkormányzat, mind a lakosság részéről, így a módosítási eljárás megindítására javaslatot te-
szek az alábbiak szerint:

1. Strandi zöldterület térképi javítása, Zkk övezetre

2. A 728/11-13 hrsz. "úszótelkes" jelleg megváltoztatása, hogy 100%- ban biztosítha-
tó legyen a beépítés itt.

1
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3. A jelzett vízparti területek felülvizsgálata, cél: a meglevő elaprózódott telkek ne le-
gyenek beépíthetőek, települési léptékben nézve "nagy projektek" megvalósításának
helyszíne, másrészről a funkció adóforintot generáló vendégéjszakákat eredményez-
zen. 

4.  A Margaréta utca végén a gyalogút nyúlványt  meg kellene szüntetni,  marad a
zsákutca.

2



3

 5. A Hunyadi közben 2 teleknél levételre kerül a kötelező zöldterület. 
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6. Galagonya utcánál a kilátási pont megszüntethető.

7. Az iparterület új részének felülvizsgálata, az érintett rész E-v nélkül, egyenes úttal.

4
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8. A HÉSZ-ben pontosítani kell a főépítmény fogalmát, egyértelműsíteni (pl. garázs
építhető a ház mellé).

9. Telekszélesség kontra utcafronti szélesség fogalmak egységesítése.   

10. Toldi köz szélességének csökkentése.

11. A Gyenesdiás 1314 hrsz-ú ingatlan megközelíthetősége.

12. A vonyarci határhoz közeli Üü-1 terület Kossuth Lajos utca mentén levő részének
átsorolása Lke- 1- övezetbe. 

13. Zsákutca kialakítása a Meleghegyi közből
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14. Kötelezően megőrzendő zöldfelületbe való sorolás a lilával jelzett területeknek.  

15. Kisstrandi vasúti átjáró melletti Zkk sáv átfordítása a sétány mellé, lehetőleg azo-
nos alapterülettel 

6
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16. Tulipán kemping feletti ingatlan átsorolásba az Üü- 2 övezetbe.

17. Ev leírásába belefogalmazni, hogy közcélú igényt kielégítő közművek elhelyezhe-
tőek a területen.

18. HÉSZ jogszabályi harmonizációjára.

2. Változtatási tilalom elrendelése:  

A módosítási javaslatok között szerepel a vízpartközeli ingatlanokra vonatkozó szabályok fe-
lülvizsgálata. 

7
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Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továb-
biakban: Étv.) 21. §-a alapján a helyi építési szabályzat készítésére vonatkozó írásos megál-
lapodás  megléte  esetén  a  helyi  építési  szabályzat  készítésének  időszakára  azok  hatály-
balépéséig, de legfeljebb három évig az érintett területre a települési önkormányzat rendelet-
tel változtatási tilalmat írhat elő.

A változtatási tilalom a településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogin-
tézmény. Az Étv. 22. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján a változtatási tilalom alá
eső  területen  telket  alakítani,  új  építményt  létesíteni,  meglévő  építményt  átalakítani,
bővíteni,  továbbá  elbontani,  illetőleg  más,  építésügyi  hatósági  engedélyhez  nem  kötött
értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad.

A tilalom nem terjed ki:

1. a tilalom hatálybalépésekor hatályos építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló
építési  javítási-karbantartási  és  a  jogszabályokban  megengedett  más  építési
munkákra,  valamint  a  33/A.  §  szerinti  egyszerű  bejelentés  alapján  megkezdett
építési tevékenységre,

2. a korábban gyakorolt használat folytatására,

3. az  állékonyságot,  életet  és  egészséget,  köz-  és  vagyonbiztonságot  veszélyeztető
kármegelőzési, kárelhárítási tevékenységre, továbbá

4. az  1)  pont  szerinti,  hatósági  engedélyhez  kötött  építési  munkáknak  a
településrendezési  követelményeket  nem érintő módosítására irányuló építésügyi
hatósági  engedélyezési  eljárásra,  vagy  az  egyszerű  bejelentéstől  eltérő  építési
munkáknak a településrendezési követelményeket nem érintő kivitelezésére,

5. a honvédelmi és katonai célú területre,

6. tömeges  bevándorlás  okozta  válsághelyzet  esetén  a  nemzetbiztonsági  célú
építmények elhelyezésére szolgáló területre.

Az építési tilalom alá eső területen 
a) a jövőbeni rendeltetésnek megfelelő terület-előkészítő építési munkák,
b) a bontási munkák,
c) az építészeti örökség védelme, a régészet, illetőleg a környezet- vagy a természetvédelem
érdekében szükséges építési munkák,
d)  a  meglévő  építménynek  állagmegóvási,  valamint  a  terület  jövőbeni  rendeltetésének
megfelelő átalakításával, korszerűsítésével, bővítésével kapcsolatos építési munkák, továbbá
e)  a meglévő lakóépület új, önálló lakást nem eredményező átalakítása, legfeljebb egy alka-
lommal 25 m2-rel történő bővítése és felújítása,
f)  tömeges  bevándorlás  okozta  válsághelyzet  esetén  a  nemzetbiztonsági  célú  építmények,
építési tevékenységeinek végzése 
kivételével más építési munkát végezni nem szabad.

Fenti szabályok alapján elkészítésre került a változtatási tilalomról szóló rendelet, mely elfo-
gadásával a településrendezési eszköz elfogadásáig a fent részletezett tilalom kerül elrendelés-
re.
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Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbi határozati javaslat elfogadásával a településrendezési eszközök módosítását kezde-
ményezzük, az előterjesztéshez mellékelt rendelettervezet elfogadásával pedig a fent részlete-
zett területekre változtatási tilalom kerül elrendelésre.

Határozati javaslat:
1. A képviselő-testület a hatályos településrendezési eszközök módosítását határozza el. 
2. A képviselő-testület a módosítás egyeztetési eljárását a településfejlesztési koncepció-

ról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és a településrendezési  eszközökről,
valamint  egyes településrendezési  sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XL8.)
Korm.rendelet 32. (1) bekezdés a) pontja szerintit teljes eljárásban kívánja lefolytatni.

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2.) pont szerinti eljárás lefolytatá-
sára, az előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezésére.

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a településfejlesztési, telepü-
lésrendezési és településképi feladatokkal összefüggő partnerségi egyeztetések szabá-
lyairól  szóló  4/2017.(III.22.)  önkormányzati  rendelet  szerinti további  intézkedések
(előzetes tájékoztatási eljárás) megtételéről gondoskodjon. 

Határidő: folyamatos
Felelős:   Gál Lajos polgármester 
                Horváth Zoltán főépítész

Határozati javaslat:
Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testület  a  településrendezési  eszközök
módosítására irányuló tervezési szerződést (5T Építészeti és Városfejlesztési Kft-t 7635 Pécs,
Donátusi út 61) jóváhagyja, a tervezési díj 2.280.000,-Ft + Áfa összegét a 2022. évi költség-
vetés tartalékalap terhére biztosít.

Határidő:         folyamatos
Felelős: Bán Tímea pénzügyi vezető

Gyenesdiás, 2022. június 27.
     Gál Lajos
   polgármester

Törvényességi ellenjegyzés:  Czibor Zoltánné
        jegyző

9



Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../.... (...) önkormányzati rendelete
változtatási tilalom elrendeléséről

TERVEZET

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)
bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdésének 1. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet  hatálya a Gyenesdiás 732/3,  737/1,  738/1,  739/4,  742/1,  743, 746, 747, 751, 752/1,
753/1, 765/1, 721/8, 728/79, 721/10, 721/17, 776/1, 777/1, 778/1, 779, 780, 781, 782, 783, 784,
785, 786, 787, 788, 789, 790, 791. 792, 796, 797 helyrajzi számú ingatlanokra terjed ki.

2. §

A képviselő-testület az 1. §-ban meghatározott ingatlanokra változtatási tilalmat rendel el a hatályos
településrendezési eszközök felülvizsgálatának időszakára.

3. §

A képviselő-testület a tilalom elrendeléséről a lakosságot a település honlapján, valamint a hirdető
felületeken tájékoztatja.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  helyi  építési  szabályzat
módosítását határozta el.

Az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII.  törvény  (a
továbbiakban:  Étv.)  21.  §-a  alapján  a  helyi  építési  szabályzat  -  ideértve  a  kerületi  építési
szabályzatot  is  -  készítésére  vonatkozó  írásos  megállapodás  megléte  esetén  a  helyi  építési
szabályzat  -  ideértve  a  kerületi  építési  szabályzatot  is  -  készítésének  időszakára  azok
hatálybalépéséig,  de  legfeljebb  három  évig  az  érintett  területre  a  települési  önkormányzat
rendelettel változtatási tilalmat írhat elő.

 

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz 

Meghatározza a változtatási tilalommal érintett ingatlanokat.

A 2. §-hoz 

A  változtatási  tilalom  a  településrendezési  feladatok  megvalósulását  biztosító  sajátos
jogintézmény. Az Étv. 22. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján a változtatási tilalom alá
eső területen telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni,
továbbá  elbontani,  illetőleg  más,  építésügyi  hatósági  engedélyhez  nem  kötött  értéknövelő
változtatást végrehajtani nem szabad.

A tilalom nem terjed ki:

1. a tilalom hatálybalépésekor hatályos építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló építési
javítási-karbantartási és a jogszabályokban megengedett más építési munkákra, valamint
a 33/A. § szerinti egyszerű bejelentés alapján megkezdett építési tevékenységre,

2. a korábban gyakorolt használat folytatására,

3. az  állékonyságot,  életet  és  egészséget,  köz-  és  vagyonbiztonságot  veszélyeztető
kármegelőzési, kárelhárítási tevékenységre, továbbá

4. az 1) pont szerinti, hatósági engedélyhez kötött építési munkáknak a településrendezési
követelményeket  nem érintő  módosítására  irányuló  építésügyi  hatósági  engedélyezési
eljárásra, vagy az egyszerű bejelentéstől eltérő építési munkáknak a településrendezési
követelményeket nem érintő kivitelezésére,

5. a honvédelmi és katonai célú területre,

6. tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a nemzetbiztonsági célú építmények
elhelyezésére szolgáló területre.

Az építési tilalom alá eső területen 
a) a jövőbeni rendeltetésnek megfelelő terület-előkészítő építési munkák,
b) a bontási munkák,
c)  az  építészeti  örökség  védelme,  a  régészet,  illetőleg  a  környezet-  vagy  a  természetvédelem
érdekében szükséges építési munkák,
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d)  a meglévő építménynek állagmegóvási, valamint a terület jövőbeni rendeltetésének megfelelő
átalakításával, korszerűsítésével, bővítésével kapcsolatos építési munkák, továbbá
e) a meglévő lakóépület új, önálló lakást nem eredményező átalakítása, legfeljebb egy alkalommal
25 m2-rel történő bővítése és felújítása,
f)  tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a nemzetbiztonsági célú építmények, építési
tevékenységeinek végzése
kivételével más építési munkát végezni nem szabad.
 

A 3. §-hoz 

Az  Étv.  20.  §  (3)  bekezdésében  meghatározottak  alapján  a  településrendezési  feladatok
megvalósulása érdekében az önkormányzati rendelettel elrendelt tilalomról, korlátozásról vagy
ezek megszüntetéséről - a változtatási tilalom kivételével - a települési önkormányzat képviselő-
testülete (a fővárosban a fővárosi önkormányzat közgyűlése, illetőleg a kerületi önkormányzat
képviselő-testülete)  a  főjegyző,  illetőleg  a  jegyző  útján  tájékoztatja  az  érintettekkel.  E
szabályozást  figyelembe  véve  a  változtatási  tilalomról  a  lakosságot  a  település  honlapján,
valamint a hirdető felületeken tájékoztatja.

 

A 4. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezés.

A változtatási tilalmat legfeljebb három évre lehet elrendelni.

Az Étv. 21.§ (2) bekezdése szerint a változtatási tilalom - ha az azt elrendelő önkormányzati
rendelet  rövidebb  időről  nem rendelkezik  -  három év  eltelte  után  külön  rendelkezés  nélkül
megszűnik.
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GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu
 83/312-737, fax: 83/314-550

GY/171-88/2022.    

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. június 30-án tartandó 
rendkívüli ülésére az Eszes László utca közművesítése tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gyenesdiás,  Eszes László utca közművesítését  az ott  ingatlannal  rendelkezők egy része
önerős  beruházás  keretén  belül  valósítja  meg.  Az  érintett  területen  az  önkormányzat  is
rendelkezik tulajdonnal, így az ingatlan közművesítése érdekében célszerű a közművesítésben
részt venni.

Az érintett  beruházás tervezése,  engedélyezése megtörtént,  jelenleg a kivitelezővel  történő
szerződéskötés van folyamatban.

Az  ingatlantulajdonosok  nevében  Boros  István  a  Főtáltoslak  Kft.  ügyvezetője  többszöri
egyeztetést  követően  kérelemmel  fordult  a  képviselő-testülethez,  a  kérelmet  az
előterjesztéshez mellékelem.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a kérelmet megvitatni szíveskedjenek.

Gyenesdiás, 2021. június 27.

  Gál Lajos
polgármester

mailto:gyeneshivatal@t-online.hu


Hatásvizsgálat

a szociális ellátásokról szóló 12/2020. (XI.6.) önkormányzati rendelet
módosításához

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről
(a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX tv. 17 §-a alapján)

1.  Várható  társadalmi  hatások: Az  elmúlt  időszakban  és  napjainkban  is  folyamatos
áremelkedés,  nagy  mértékű  élelmiszerinfláció,  és  az  ellátási  láncok  akadozása  miatt  a
lakosság is érzi az élelmiszerár emelkedését. Az önkormányzati beszerzésekre a hatósági árak
nem  vonatkoztathatóak.  Ahhoz,  hogy  a  közétkeztetési  rendeltben  foglalt  elvárásokat,  a
megszokott minőségi ellátást teljesíteni tudjuk a térítési díjak felülvizsgálatára, emelésére van
szükség. 

2. Várható gazdasági, költségvetési hatások: Az étkezde működtetési költségeire fedezetet
jelent a rendelettervezettel elfogadott étkezési térítési díjak emelése.

3.  Várható  környezeti  hatások:  A  rendelet-tervezetben  foglaltak  végrehajtásának
környezetre gyakorolt hatása nincs. 

4.  Várható  egészségi  következmények:  A rendelet-tervezetben  foglaltak  végrehajtásának
egészségügyi következménye nincs. 

5.  Adminisztratív  terheket  befolyásoló  hatások:  A  rendelet-tervezetben  foglaltak
végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra. 

6.  A  rendelet  megalkotásának  szükségessége,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható
következményei: Az étkezési térítési díjak emelésének elmaradása esetén az
étkezde működési költségeire az önkormányzatnak saját bevétel terhére
kell egyéb forrást találnia.

7.  A  rendelet  alkalmazásához  szükséges  személyi,  szervezeti,  tárgyi  és  pénzügyi
feltételek: A rendelet végrehajtásával kapcsolatban szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.  



KÉRELEM 
Eszes László utca víz- és szennyvíz közművesítésére 

 
Tisztelt Gyenesdiási Képviselőtestület! 

 
Alulírott Boros István László (szül. név: Boros István László, anyja neve: Salamon Mária, szül. 
hely, idő: Keszthely, 1965. 07. 30., szem. ig. száma: 546582 KE, személyi azonosító: 1-650730-
2063, adóazonosító jel: 8360043221, lakcímkártya száma: 342074 LM, lakcím: 8360 Keszthely, 
Cholnoky Jenő utca 3.) mint a FŐTÁLTOSLAK Kft. (székhely: 8315 Gyenesdiás, Madách utca 
9., cégjegyzékszám: 20-09-077163, adószám: 28762049-2-20, KSH-szám: 28762049-4110-113-20, 
képviselő: Boros István László ügyvezető) ügyvezetője 
 
a következő kéréssel fordulok T. Önkormányzathoz, T. Képviselő-testülethez: 
 
Az Eszes László utcában néhány telek tulajdonosa, többek között az önkormányzat nyomó-víz-, 
illetve nyomó-szennyvízvezeték kiépítéséről, illetve telekre való bekötéséről kezdett tárgyalni 2021 
év elején. 
 
A munka megszervezését, az anyagok beszerzését, a tervek elkészíttetését a tulajdonomban lévő 
FŐTÁLTOSLAK Kft. vállalta el. A tervek el is készültek, kifizetésre kerültek, és engedélyezve 
vannak. 
 
Az előzetes kalkulációk alapján a nyomóvezeték kiépítésére, illetve a víz- és szennyvíz bekötésére, 
és az aknák elhelyezésére (szennyvízakna szivattyú elhelyezése és áramellátás nélkül, vízóra akna 
vízóra elhelyezése nélkül) az önkormányzat tulajdonában lévő, 7782 m2-es telekre bruttó 
4 000 000 Ft, azaz bruttó négymillió forint volt a kalkulált költség tavaly tavasszal, ami az árak 
emelkedése végett az idén nyárra bruttó 5 500 000 Ft-ra, azaz ötmillió-ötszázezer forintra nőtt. 
 
Kérem, T. Testületet, hogy a közmű kiépítéséhez a hozzájárulást hagyja jóvá, illetve a 
kivitelezésre a szerződést kösse meg. 
 
 
 
Gyenesdiás, 2022. 06. 23. 
 
 
Tisztelettel: 
 
 
 

FŐTÁLTOSLAK Kft. 
képv.: Boros István László ügyvezető 





GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu
 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: GY/171-89/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. június 30-án tartandó
rendkívüli  ülésére a  LEADER  pályázati  felhívásra  benyújtott  pályázathoz  önerő
biztosítása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be a VP6-19.2.1.-42-9-21 számú
"Válaszd a hazait!"  - rendezvénysorozat a helyi termékek népszerűsítéséért  című pályázati
felhívásra.
A pályázat tárgy: Históriás Napok című rendezvény lebonyolítása
A projekt összköltsége: 8.000.000 Ft 
Tervezett támogatási összeg: 8. 000.000 Ft
A támogatás mértéke 100%-os. 

A  pályázati  projekt  költségvetéséből  kimaradt  a  raktárhelyiség  komplex  vizesblokká
alakításához  a  szanitációs  eszközök  (piszoár,  wc  csésze,  mosdótál,  csaptelepek,  bojler)
beszerzése,  kiegészítő  csempézések  és  járóburkolat  kialakítása,  a  vízgerinc  és  a
csatornarákötés feltételeinek biztosítása, az útról és a telek közepéről történő oda vezetékezés,
valamint az útburkolat és a park helyreállítási költségei és egyéb kiegészítő kőművesmunkák. 
Ezen költségek összesen 1.680.488 + ÁFA többletkiadást jelentenek az Önkormányzatnak. 

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:
Gyenesdiás  Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  VP6-19.2.1.-42-9-21 számú
"Válaszd  a  hazait!"  -  rendezvénysorozat  a  helyi  termékek népszerűsítéséért  című pályázat
megvalósításához 1.680.488 Ft + ÁFA önrészt biztosít a kiegészítő munkálatra.

Gyenesdiás, 2022. június 28.

Gál Lajos
polgármester

mailto:gyeneshivatal@t-online.hu
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