
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/171-133/2022.   

TÁJÉKOZTATÓ

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 2022. október 25-én tartandó soros
ülésére a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom  Önöket,  hogy  a  legutóbbi  rendes  ülést  követően  az  alábbi  határozatnak  járt  le  a
végrehajtási ideje:

98/2022.  (IX. 22.) számú képviselő-testületi határozat:

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Gyenesdiás  Bem  u.  25.
előtti  273  hrsz.  partfal  stabilizációja  (EBR:  530 324)  építőipari  kivitelezési  munkálatai”
tárgyában kiírt beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, az eljárásban a legkedvezőbb
árajánlat benyújtója a REMOROBITIC Kft.-vel szerződést köt. 
Határidő: azonnal
Felelős: Gál Lajos polgármester

A vállalkozói szerződés aláírásra került.

99/2022.  (IX. 22.) számú képviselő-testületi határozat:

A  képviselő-testület  „A  Festetics  örökség  bemutatását  és  hálózatba  kapcsolását  célzó
termék-és  infrastruktúrafejlesztés  I  ütem”  című  GINOP-7.1.9-17-2018-00015
azonosítószámú  projekthez  a  pályázati  költségvetésben  szereplő  3.619.500  Ft  összegű
„Tartalék”  költségsor  összeg  kifizetését  a  2022.  évi  költségvetés  tartalékalap  terhére
biztosítja.    

Határidő: azonnal
Felelős: Gál Lajos polgármester

A „Tartalék” költségsor összeg kifizetését a 2022. évi költségvetésbe beépítésre került.

100/2022.  (IX. 22.) számú képviselő-testületi határozat:

A képviselő-testület „A gyenesdiási horgásztanyák fenntartható fejlesztése, turisztikai célú
hasznosítása” című TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00015 azonosítószámú projekthez kapcsolódó
„Elektromos töltőpontok kiépítése” tárgyában lefolytatott beszerzési eljárást eredményesnek
nyilvánította, a legkedvezőbb árajánlatot adó Szaki-Vill-Plusz Kft-vel nettó 25.090.814 Ft
összegben szerződést köt. 
Határidő: azonnal
Felelős: Gál Lajos polgármester

mailto:gyeneshivatal@t-online.hu


A képviselő-testület  az Áfa összegét  a 2022. évi tartalékalap terhére biztosította,  mely a
költségvetésbe beépítésre került. A vállalkozói szerződés megkötésre került.

101/2022.  (IX. 22.) számú képviselő-testületi határozat:

A képviselő-testület „A gyenesdiási horgásztanyák fenntartható fejlesztése, turisztikai célú
hasznosítása” című TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00015 azonosítószámú projekthez kapcsolódó
„Vízállás  (stég)  kialakítása”  tárgyában  lefolytatott  beszerzési  eljárást  eredményesnek
nyilvánította,  a  legkedvezőbb  árajánlatot  adó  Horváth-ép  Kft-vel   a  „Vízállás  (stég)
kialakítása” munkálatokra nettó 3.494.200 Ft összegben szerződést köt
Határidő: azonnal
Felelős: Gál Lajos polgármester

A képviselő-testület  az Áfa összegét  a 2022. évi tartalékalap terhére biztosította,  mely a
költségvetésbe beépítésre került. A vállalkozói szerződés megkötésre került.

104/2022.  (IX. 27.) számú képviselő-testületi határozat:

A  képviselő-testület  jóváhagyta  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat szempontjairól készült szabályzatot, ezzel egyidejűleg a 94/2021.(IX.28.)
számú határozattal elfogadott szabályzatot hatályon kívül helyezte.

A képviselő-testület  csatlakozott  a  hátrányos helyzetű,  szociálisan  rászoruló felsőoktatási
hallgatók,  illetőleg  felsőoktatási  tanulmányaikat  kezdő  fiatalok  támogatására  létrehozott
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához.
A fiatalok támogatására a 2023. évi költségvetésben 1.500.000 Ft előirányzatot képez az
Önkormányzat.
Határidő: a csatlakozási nyilatkozat elküldésére 2022. szeptember 30.
Felelős: Gál Lajos polgármester

Rajkiné Pintér Judit vezető-főtanácsos

A csatlakozási nyilatkozat a kiírt határidőben megküldésre került. 

106/2022.  (IX. 27.) számú képviselő-testületi határozat:

A képviselő-testület a Nest-Bau Kft. (Vonyarcvashegy) iparterületi ingatlanokra vonatkozó
pályázatát  elutasította,  mivel  az  nem  felel  meg  a  pályázati  kiírásban  előírt
követelményeknek. 
A képviselő-testület  a pályázat ismételt  kiírását határozta el.  Az ingatlanok kikiáltási  ára
egységesen  8.000  Ft/m2  +  Áfa  összegben  kerül  meghatározásra.  Több  telek  egyidejű
vásárlása esetén egyedi ár kerül kialakításra.

Határidő: pályázati kiírásra 15 nap
pályázat benyújtására: folyamatos, ill. 2022.12.31.

Felelős: Gál Lajos polgármester

Az iparterületi ingatlanok ismételten meghirdetésre kerültek.
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107/2022.  (IX. 27.) számú képviselő-testületi határozat:

A képviselő-testület a tulajdonában lévő Gyenesdiás 1884/6 hrsz-ú ingatlan telekalakítását
határozza  el.  Felhatalmazta  a  polgármestert  a  telekalakítási  eljárás,  valamint  az
ingatlannyilvántartási  bejegyzés  kezdeményezésére,  az  eljárás  során  fizetendő
igazgatásszolgáltatási díj befizetését a 2022. évi költségvetés tartalékalap terhére biztosítja.

Határidő: telekalakítási munkarészek földhivatalhoz történő benyújtásra: 8 nap
                pályázati eljárás előkészítésére: folyamatos
Felelős:    Gál Lajos polgármester

A telekalakítási kérelem benyújtásra került, a Földhivatal a telekalakítást engedélyezte.

Gyenesdiás, 2022. október 17.         Gál Lajos
      polgármester
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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

Szám: GY/171-134 /2022.

ELŐTERJESZTÉS
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. október 25-én tartandó
soros ülésére  az anyakönyvi szolgáltatások  helyi szabályairól szóló rendelet  felülvizsgálata
tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület  az  1/2021.(I.15.)  önkormányzati  rendeletében  szabályozta  az  anyakönyvi
szolgáltatások  helyi  szabályait.  A  hivatalban  Gép  Zita  anyakönyvvezető  látja  el  az
anyakönyvvezetői feladatokat, helyettesítését Czibor Zoltánné jegyző látja el. 

A  házasságkötések  nagy  része  a  Nagyteremben  kerül  megtartásra,  de  egyre  gyakoribb  a
munkaidőben  történő  házasságkötés,  ahol  rendszerint  csak  két  tanúval  vagy  a  legközelebbi
hozzátartozóval érkeznek a házasulók, így az emeleti testületi üléstermet választják helyszínül. A
külső helyszínen történő házasságkötések nálunk nem olyan nagy számban jelennek meg, hiszen
Gyenesdiáson nincs igazán erre alkalmas állandó külső helyszín.

Az alábbi táblázatban bemutatásra kerülnek a házasságkötések számának adatai helyszínenként:

  Nagyterem Kisterem Külső helyszín Összesen
  hivatali időn hivatali időn hivatali időn  
  belül kívül belül kívül belül kívül  
2021. év 1 15 3 1 1 4 25
2022. év 0 8 13 1 3 4 26

Mindkét évben a gyenesdiási házasulók (legalább az egyik fél gyenesdiási állandó lakóhellyel
rendelkezik): 11 fő/év.

Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj (kizárólag munkaidőn kívüli házasságkötés esetén)
- hivatali helyiségben: 13.000,-Ft
- hivatali helyiségen kívül: 15.000,-Ft.

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-a szerint a települési önkormányzat
rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait,
valamint rendeletben állapítja meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn
kívül  történő  házasságkötés és  bejegyzett  élettársi  kapcsolat  létesítése  esetén  a
többletszolgáltatás  ellentételezéseként az  önkormányzat  részére,  valamint  az
anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét

A jelenlegi rendeletünk az alábbi díjtételeket állapítja meg:
- hivatali időben és hivatali helyiségben díjmentes
- hivatali időben és hivatali helyiségen kívül 10.000,-Ft
- hivatali időn kívül és hivatali helyiségben: 20.000,-Ft
- hivatali időn kívül és hivatali helyiségen kívül: 25.000,-Ft

mailto:polgarmester@gyenesdias.hu


- hivatali időn kívüli gyenesdiási házasuló esetén: 5.000,-Ft.

Rendeletünkben házasságkötő teremként a földszinti Nagyterem került megjelölésre.

Rendeletünk felülvizsgálatát az alábbiak teszik szükségessé:
- az  emeleti  testületi  ülésterem  egyre  gyakoribb  használata  indokolja,  hogy  a

rendeletben a jövőben tényleges is szerepeljen, mint házasságkötési helyszín.
- a megemelkedett rezsiköltségek indokolttá teszik a teremhasználatkor jelentkező fűtési

és hűtési költségek figyelembevételét
- a munkaidőn kívüli házasságkötés esetén a jelentkező költség (teremhasználattal járó

költségek,  anyakönyvvezetői  díj)  ne  az  önkormányzat  költsége  legyen,  hanem azt
minden esetben a szolgáltatást igénybe vevő viselje.

A díjtételekre vonatkozó javaslat:
Hivatali időn belül térítésmentes valamennyi házasságkötés, hivatali időn kívüli díjtételek:
a) testületi ülésterem: 12 000 Ft + Áfa (15.240,-)
b) községházi nagyterem: 25 000 Ft + Áfa (31.750,-Ft)
c) külső helyszínen 20 000 Ft + Áfa (25.400,-Ft)
Amennyiben a házasulók legalább egyik tagja gyenesdiási állandó lakóhellyel rendelkezik,
úgy 50% kedvezményben részesül.

További költségcsökkentő intézkedés válhat szükségessé, ez esetben tömbösíteni lehetne az
esküvők időpontját, minden hónapra kijelölésre kerülhet egy szombati nap, amelyre kérhető
esküvői időpont.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem,  hogy  az  előterjesztéshez  mellékelt  rendelettervezetet  megvitatni  és  elfogadni
szíveskedjenek.

Gyenesdiás, 2022. október 19.

Gál Lajos
          polgármester



Hatásvizsgálat

az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályiról szóló 1/2021. (I.15.) önkormányzati rendelet
módosításához

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

1. Várható társadalmi hatások: Társadalmi hatásai a rendelettervezet végrehajtásának
nincsenek.
2.   Várható  gazdasági,  költségvetési  hatások: A folyamatos  rezsiköltségek  növekedését
szükséges beépíteni az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevők részére.
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  rendeletben  foglaltak  végrehajtása
további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.
6.  A  rendelet  megalkotásának  szükségessége,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható
következményei: A községháza működtetési költségei jelentősen megemelkednek.
7.  A  rendelet  alkalmazásához  szükséges  személyi,  szervezeti,  tárgyi  és  pénzügyi
feltételek:  A rendelet  végrehajtásával  kapcsolatban  szükséges  személyi,  szervezeti,  tárgyi
feltételek rendelkezésre állnak, pénzügyi feltételei nincsenek. 



Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete

az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló 1/2021. (I.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról

TERVEZET

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény 96. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. §

Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló 1/2021. (I.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A  házasságkötés  megtartásának  céljára  az  Önkormányzat  termet  biztosít  a  Községháza
nagytermében,  illetve  testületi  üléstermében.  A  termek  hivatali  időn  belüli  használata
térítésmentes.”

2. §

(1) Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló 1/2021. (I.15.) önkormányzati rendelet 4.
§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Hivatali időn túli házasságkötés esetén az alábbi mértékű szolgáltatási díjat kell megfizetni
szertartásonként:
a) testületi ülésterem: 12 000 Ft + Áfa
b) községházi nagyterem: 25 000 Ft + Áfa
c) külső helyszínen 20 000 Ft + Áfa”

(2) Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló 1/2021. (I.15.) önkormányzati rendelet 4.
§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  Az  (1)  bekezdésben  meghatározott  szolgáltatási  díjból  50%  mértékű  kedvezményben
részesülnek azok a házasulók, akik közül az egyik házasuló legalább egy éve gyenesdiási állandó
lakóhellyel rendelkezik a házasságkötési szándék bejelentésekor.”

3. §

Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló 1/2021. (I.15.) önkormányzati rendelet „Záró
rendelkezések” alcíme a következő 8. §-sal egészül ki:

„8. §

A ../2022. (X.26.) önkormányzati rendelettel módosított  rendelkezések 2022. október 27. napján
lépnek hatályba. E rendelkezéseket a rendelet hatályba lépését követően bejelentett házasságkötések
esetén kell alkalmazni.”



4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
        

                          Gál Lajos                                                       Czibor Zoltánné
                         polgármester                                                          jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. október 26.

  Czibor Zoltánné
                                                                                                          jegyző

                                



Végső előterjesztői indokolás

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.  törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján a
települési  önkormányzat  rendeletben  határozza  meg  a  hivatali  helyiségen  kívüli,  valamint  a
hivatali  munkaidőn  kívül  történő  házasságkötés  engedélyezésének  szabályait,  valamint
rendeletben állapíthatja  meg a hivatali  helyiségen kívüli,  valamint  a hivatali  munkaidőn kívül
történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére,
valamint  az  anyakönyvvezető  részére  fizetendő  díj  mértékét.  Jelen  rendelet  a  szolgáltatások
díjainak mértékét módosítja, illetve a házasságkötés helyszínéül biztosított helyiségek elnevezését
pontosítja.

Hivatali  időn  túli  házasságkötés  esetén  az  alábbi  mértékű  szolgáltatási  díjat  kell  megfizetni
szertartásonként:
a) testületi ülésterem: 12 000 Ft + Áfa
b) községházi nagyterem: 25 000 Ft + Áfa
c) külső helyszínen 20 000 Ft + Áfa”

A gyenesdiási állandó lakos házasulót a díjból 50% mértékű kedvezmény illeti meg.
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Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete

elismerő címek alapításáról és adományozásáról
TERVEZET

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyarország  címerének  és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9)
bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  i)  pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. §

(1)  E  rendelet  célja,  hogy  lehetőséget  teremtsen  azon  személyek  munkásságának  méltó
elismerésére,  akik  kimagasló,  példamutató  tevékenységükkel  érdemet  szereztek  Gyenesdiás
fejlődésében,  érdekeinek  előmozdításában,  értékeinek  megőrzésében,  átörökítésében  és
gyarapításában, jó hírnevének terjesztésében, kapcsolatainak ápolásában vagy az egyetemes emberi
értékek gyarapításában.

(2) A Képviselő-testület  által  alapított  cím, díj,  elismerő oklevél a település egész lakosságának
tiszteletét fejezi ki.

2. „Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára” kitüntető cím

2. §

(1)  „Gyenesdiás  Nagyközség  Díszpolgára”  kitüntető  cím -  a  nagyközség  önkormányzatának
legnagyobb elismeréseként - annak a személynek adományozható, aki
a) a  nagyközség  gazdasági,  társadalmi,  tudományos  vagy  művészeti  életében  maradandót

alkotott,
b) egész életművével, kiemelkedő munkásságával szolgálta az egyetemes haladás, kultúra vagy

művészet  ügyét,  közvetlenül  vagy  közvetve  hozzájárulva  a  nagyközség  tekintélyének,  jó
hírnevének növeléséhez.

(2) A kitüntető címet - az elismert, kimagasló érdem megjelölésével – a képviselő-testület évente
egy alkalommal adományozhatja.

(3) A díszpolgári  cím adományozásáról díszes kivitelű díszpolgári  oklevelet  és igazolványt  kell
kiállítani, amit ünnepélyes keretek között kell az adományozottnak átadni.

(4) A kitüntető címhez emlékplakett adományozandó, melynek anyaga ezüst, kör alakú, átmérője 10
cm ,  vastagsága  0,7 cm .  Az emlékplakett  Gyenesdiás  nagyközség címerét  ábrázolja,  körülötte
„Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára” felirat, és az adományozás éve.

(5) A díszpolgári címhez bruttó 500.000 Ft pénzösszeg adományozandó.

(6) A díszpolgári cím adományozására javaslatot tehet:
a) polgármester,
b) legalább három helyi önkormányzati képviselő,
c) a képviselő-testület bizottsága,
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d) legalább 100 állandó gyenesdiási lakos.

3. §

Gyenesdiás nagyközség díszpolgárát az alábbi jogosítványok illetik meg:
a) a képviselő-testület ülésén tanácskozási joggal részt vehet,
b) a  polgármester  és  a  jegyző,  valamint  a  polgármesteri  hivatal  dolgozói,  az  önkormányzat

intézményeinek vezetői soron kívül fogadják, és részére a szükséges segítséget megadják,
c) az önkormányzat által rendezett jelentősebb ünnepségekre meg kell hívni,
d) külön döntés alapján a nagyközségi önkormányzatot képviselő delegáció tagjául lehet jelölni,

illetve megválasztani,
e) elhalálozásakor a család beleegyezésével díszsírhely illeti meg a gyenesi/diási temetőben.

3. „Gyenesdiás Nagyközségért” kitüntető cím

4. §

„Gyenesdiás Nagyközségért” kitüntető cím adományozható annak a személynek, aki a tudomány,
a  művészet,  a  kultúra,  a  közszolgálat,  a  szociális  ellátás,  az  egészségügy,  a  civil  közösség,  a
fejlesztés, a kutatás, az oktatás-nevelés területén kifejtett példaértékű, magas színvonalú munkájával
hozzájárult Gyenesdiás nagyközség fejlődéséhez, hírneve növeléséhez

5. §

(1) A kitüntető cím adományozására javaslatot tehet:
a) polgármester,
b) legalább 3 képviselő,
c) a képviselő-testület bizottságai,
d) legalább 100 állandó gyenesdiási lakos

(2) A kitüntető címet - az elismert, kimagasló érdem megjelölésével – a képviselő-testület évente
egy alkalommal adományozhatja.

6. §

(1) A kitüntető címben részesült személynek oklevél és emlékérem adományozandó.

(2) Az emlékérem kör alakú, anyaga bronz,  átmérője 7 cm ,  vastagsága 0,5 cm .  Egyik oldala
Gyenesdiás Nagyközség címerét ábrázolja, körülötte „Gyenesdiás Nagyközségért” felirattal, másik
oldalán az adományozás éve szerepel.

(3) A kitüntető címhez bruttó 300.000,-Ft pénzösszeg adományozandó.

(4) A jelentősebb rendezvényekre és ünnepségekre a kitüntető címben részesült személyeket meg
kell hívni.

4. „Gyenesdiás Szolgálatáért” kitüntető cím

7. §

(1) „Gyenesdiás Szolgálatért” kitüntető cím adományozható annak a személynek, aki Gyenesdiáson
a  köz  szolgálatában  hosszú  időn  át  kiemelkedő  munkát  végzett,  kimagasló  és  színvonalas
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teljesítményével  közmegelégedésre  szolgálta  a  település  lakosságát,  szakmai  munkájával
hozzájárult  az  önkormányzati  intézmény  sikeres  működéséhez  vagy  a  település  jó  hírnevének
növeléséhez. 

(2) A kitüntető cím adományozására javaslatot tehet
a) polgármester,
b) képviselő,
c) képviselő-testület bizottsága,
d) önkormányzati intézményvezető.

8. §

(1) A kitüntető címet a képviselő-testület évente egy alkalommal adományozhatja.

(2) A kitüntető címben részesült személynek oklevél és emlékérem adományozandó.

(3) Az emlékérem kör alakú, anyaga bronz,  átmérője 7 cm ,  vastagsága 0,5 cm .  Egyik oldala
Gyenesdiás Nagyközség címerét ábrázolja,  körülötte „Gyenesdiás szolgálatáért”  felirattal,  másik
oldalán az adományozás éve szerepel.

(4) A kitüntető címhez bruttó 200.000,-Ft pénzösszeg adományozandó.

5. „Gyenesdiás Legjobb Sportolója”, „Gyenesdiás Sportjáért”, „Jó tanuló – jó sportoló”
kitüntető cím

9. §

(1)  „Gyenesdiás  Legjobb  Sportolója”,  „Gyenesdiás  Sportjáért”,  valamint  „Jó  Tanuló  –  Jó
Sportoló”  kitüntető  cím  adományozható  annak  a  személynek  és  sportszervezetnek,  akik  az
adományozás  évét  megelőző  évben  a  sport  terén  kifejtett  példaértékű,  magas  színvonalú
munkájukkal és elért eredményeikkel hozzájárultak Gyenesdiás nagyközség fejlődéséhez, hírneve
növeléséhez.

(2)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  kitüntető  címeket  a  Képviselő-testület  adományozza,  az  átadásra
minden évben a március havi képviselő-testületi ülésen kerül sor.

(3) A kitüntető cím adományozására javaslatot tehet:
a) polgármester,
b) alpolgármester
c) önkormányzati képviselő,
d) a képviselő-testület bizottságai,
e) gyenesdiási sportszervezet.

10. §

A kitüntető címben részesült személynek, sportszervezetnek oklevél, kupa adományozható.

6. „Gyenesdiás Ifjú Tehetsége”

11. §
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(1) „Gyenesdiás Ifjú Tehetsége” cím adományozható annak a személyek, aki művészeti, oktatási,
szakmai versenyen kimagasló eredményt ért el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elismerő cím adományozására javaslatot tehet:
a) polgármester
b) önkormányzati képviselő
c) a képviselő-testület bizottságai,

(3)  Az  (1)  bekezdés  szerint  elismerő  címben  részesítettek  részére  külön  képviselő-testületi
határozatban meghatározott pénzbeli vagy természetbeni juttatás adományozható.

7. „Kárpáti János díj”

12. §

„Kárpáti János díj” adományozható a Kárpáti János Általános Iskola és Művészeti Iskola azon 8.
évfolyamos  tanulója  részére,  akinek  tanulmányi  eredménye  összhangban  van  képességivel,
tanulmányi  eredménye  nyolc  éven  keresztül  elismerést  érdemlő.  Magatartása,  iskolához  való
viszonya példa a többi tanuló számára és méltó Kárpáti János szellemi örökségéhez. Kimagasló
eredményt ért el valamelyik tantárgyból, hozzájárult az iskolai hagyományok ápolásához, erősítve a
közösségi összetartozás tudatát.

13. §

(1) A kitüntető díj mellé emlékplakett és nettó 40.000 Ft összegű pénzjutalom, valamint elismerő
oklevél jár.

(2) A kitüntető díjban évente egy általános iskolai tanuló részesíthető.

(3) A kitüntetést minden évben a ballagási ünnepélyen a polgármester adja át.

(4)  A cím díj  adományozására  vonatkozó javaslatot  a  polgármester  -  a  nevelőtestület  javaslata
alapján - terjeszti a képviselő-testület elé.

(5) A címre vonatkozó javaslattétel az 1. mellékletben feltüntetett formanyomtatványon történik.

8. Közös szabályok

14. §

(1) A kitüntetett  a címet  oly módon köteles használni,  hogy a cím jelentősége és tekintélye ne
szenvedjen csorbát.

(2) A kitüntetett e rendeletben alapított újabb kitüntetést csak az adományozást követő öt év eltelte
után kaphat.

15. §

(1) A kitüntetés visszavonható attól, aki arra érdemtelenné vált.

(2)  Érdemtelen  különösen  az,  akit  a  bíróság  a  közügyek  gyakorlásától  eltiltott,  ez  esetben  a
kitüntetést vissza kell vonni.
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(3) A kitüntetés visszavonására bárki tehet javaslatot.

(4) A kitüntetés visszavonásának tényét a nyilvántartásba be kell jegyezni, a kitüntetettet fel kell
szólítani az érem és az oklevél visszaszolgáltatására.

(5) A címet érdemtelenné válás esetén a Képviselő-testület visszavonja, határozatát indokolja.

16. §

(1) Címek és díjak elhunyt személy részére is adományozhatók.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jutalmat a kitüntetett legközelebbi hozzátartozója részére kell kifizetni
az alábbi sorrendben:
a) házastárs/élettárs
b) gyermek

17. §

Az  e  rendeletben  szabályozott  kitüntető  címekre  és  kitüntetésre  vonatkozó  javaslatokat  a
polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

18. §

(1) A kitüntettek személyekről nyilvántartást kell vezetni.

(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
a) sorszám,
b) név, lakcím,
c) a képviselő-testület határozatának száma,
d) az adományozás időpontja, az adományozás rövid indoka.

(3) Az adományozással és a visszavonással kapcsolatos ügykezelései és nyilvántartási feladatokat
az önkormányzati hivatal látja el.

(4)  A nyilvántartási  és  ügykezelési  feladatok  végrehajtásáért  a  jegyző,  az  kitüntetettek  szerzett
jogainak érvényesítéséért a polgármester felelős.

19. §

(1) A kitüntettek nevét a helyben szokásos módon közzé kell tenni, úgyszintén azokét is, akiktől a
kitüntető cím megvonásra került. 

(2) A kitüntetés adományozásáról, visszavonásáról szóló határozatot egy hónapos időtartamra közzé
kell tenni az önkormányzat hirdetőtábláin, az önkormányzat honlapján.

(3) A közzétételről a jegyző gondoskodik.

9. Záró rendelkezések

20. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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21. §

Hatályát veszti a nagyközségi elismerő címek alapításáról, adományozásáról szóló 15/2013. (IV.
24.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Nevelőtestület javaslata

1. Javasolt tanuló neve, címe

2. A javasolt tanuló személyes adatai (születési hely, idő, anyja neve, adóazonosító jel, TAJ szám

3. A javasolt tanuló díjra való eredményei
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Általános indokolás

Magyarország  címerének  és  zászlajának  használatáról,  valamint  állami  kitüntetéseiről  szóló
2011.  évi  CCII.  törvény  24.  §  (9)  bekezdésében  felhatalmazást  kap  a  helyi  önkormányzat
képviselő-testülete,  hogy  rendeletben  szabályozza  az  elismerés  alapítását,  az  elismerés
elnevezését,  fajtáit,  az  elismerésben részesíthető  személyek  körét,  az  évente  adományozható
elismerések számát,  az elismerés  leírását,  az  adományozás feltételeit  és rendjét,  valamint  az
elismerés  viselésének  rendjét,  továbbá  a  díjjal  járó  jutalom  mértékét,  formáját  és  járadék
esetében annak időtartamát.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a kiemelkedő érdemeket szerzett
személyek és szervezetek iránti tisztelet méltó elismeréseként az adományozható kitüntetések
egységes szabályozására alkotta meg rendeletét. 

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz 

A rendelet célját határozza meg.

A 2. §-hoz és a 3. §-hoz 

„Gyenesdiás  Nagyközség Díszpolgára”  kitüntető  cím adományozásának  részletes  feltételeit
határozza meg.

A 4–6. §-hoz 

„Gyenesdiás  Nagyközségért” kitüntető  cím adományozásának  részletes  feltételeit  határozza
meg.

A 7. §-hoz és a 8. §-hoz 

„Gyenesdiás  Szolgálatáért” kitüntető  cím  adományozásának  részletes  feltételeit  határozza
meg.

A 9. §-hoz és a 10. §-hoz 

„Gyenesdiás  Legjobb  Sportolója”,  „Gyenesdiás  Sportjáért”,  valamint  „Jó  Tanuló  –  Jó
Sportoló” kitüntető címek adományozásának részletes feltételeit határozza meg.

A 11. §-hoz 

„Gyenesdiás  Ifjú  Tehetsége” kitüntető  cím adományozásának  részletes  feltételeit  határozza
meg.

A 12. §-hoz és a 13. §-hoz 

„Kárpáti János díj” kitüntető cím adományozásának részletes feltételeit határozza meg.

A 14–17. §-hoz 

A címek használatáról, visszavonásáról, a cím előterjesztésének szabályairól rendelkezik.

A 18. §-hoz és a 19. §-hoz 

A kitüntetettek nyilvántartásáról, a kitüntető címek közzétételéről rendelkezik.

A 20. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezés.
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A 21. §-hoz 

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
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GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., 
 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu

 83/312-737, fax: 83/314-550
                          
Szám:   ….. /2022.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 25-án
tartandó  ülésére  az  Önkormányzat  2022.  háromnegyedévi  gazdálkodásáról  szóló
pénzügyi tájékoztatás tárgyában.  

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  és
intézményei  bevételi-kiadási  előirányzatát  az  1/2022.  (II.23.)  számú  rendeletével
2.036.119.628 Ft-ban hagyta jóvá. 
Fenti rendeletet első alkalommal 2022. május 25-én módosította, mely által a bevételek és
kiadások eredeti előirányzatát összesen 38.983.929 Ft-tal emelte, így a költségvetési főösszeg
2.075.103.557 Ft lett.
A második módosítás 2022. szeptember 28-ával valósult meg, mely révén 2.262.830.413 Ft-ra
változott a költségvetési főösszeg.

Túl vagyunk a gazdasági év háromnegyedén, tájékoztatónkban információkkal szolgálunk a
gazdálkodás aktuális terv- és tényadatairól.
Az  1.  számú  melléklet  a bevételek,  a  2.  számú  melléklet a  kiadások  pénzügyi  mutatóit
tartalmazza. 

Bevételeink teljesülése 1.650.787 e. Ft-ot tett ki, kiadásaink pedig 1.313.446 e. Ft összegben
realizálódtak 2022. szeptember végére.

A továbbiakban rövid elemzéssel bemutatjuk bevételeink és kiadásaink alakulását.
Az  eredetileg  tervezett  1.583.241  e.  Ft  működési  és  felhalmozási  bevétel  túlteljesült,
1.650.787 e. Ft folyt be a háromnegyedév végéig, mely a bevételként eredetileg előirányzott
összeget 4 %-kal meghaladja, a módosított összegnek (1.813.895 e. Ft) pedig a 91 %-át teszi
ki. 
A  működési  és  felhalmozási  kiadások  tervezett  1.583.241  e.  Ft-jával  szemben  a
háromnegyedévi felhasználás összege 1.313.446 e. Ft volt. Ez az összes eredetileg tervezett
kiadás 83 %-ának felel meg. A módosított előirányzat viszonylatában pedig 72 %-os kiadási
teljesülés realizálódott a vizsgált időszakban.

BEVÉTELEK

A  működési  bevételek teljesülésének  mértéke  a  vizsgált  időszakban  túlteljesült.  Ennek
mértéke: 15%.
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Működési bevételeink jelentős részét az állami támogatás biztosítja, ez részarányosan 31 %-
ot jelent a teljesüléseket tekintve. Itt jelenik meg önkormányzatunk általános működésének
támogatása,  a  köznevelési  feladatok,  a  szociális  és  gyermekjóléti  feladatok,  a
gyermekétkeztetés és a kulturális feladatok támogatása, valamint a kiegészítő támogatások. 
Teljesülésük összesítve 76 %-os arányt mutat a módosított tervszámok viszonylatában, mely
közel egyező az időarányos rátával. 
A jelentős módosulásokat a májusi normatíva lemondás (-1.139 e.Ft), a 2022. évi lakossági
víz-  és  csatornaszolgáltatásra  kapott  támogatás  (27.837  e.Ft)  illetve  az  évközi  támogatás
csökkentések (-22.288 e.Ft) okozzák, melyek az eredeti költségvetésben nem szerepeltek.

Az államháztartáson  belülről  származó  működési  célú  egyéb  támogatásaink között
szerepelnek a rendezvényi pályázati források, az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása, a
közös hivatal működéséhez való hozzájárulás, a tavaszi országgyűlési képviselő választások
lebonyolítására ill. az őszi népszámlálásra jóváírt források, a közművelődési bértámogatásra
kiírt  pályázati  összeg,  a  diákmunka  támogatás  és  a  társközségi  hozzájárulások.  Ennél  a
bevételi csoportnál 56.948 e. Ft összegű realizálódást láthatunk a 73.935 e. Ft-os módosított
tervszám mellett. 
Számszerű részletezést az 1. számú melléklet tartalmaz. (2./pont.)

A következő jelentős  bevételi  forrást  adóbevételeink  képezik,  melyek a  befolyt  működési
bevételek 19 %-át teszik ki. 
Közhatalmi bevételeink tervezett bevétele 212.450 e. Ft, pénzügyileg 205.638 e. Ft teljesült
a vizsgált időszakban, ez 97 %-os teljesülési arányt jelent az eredeti költségvetést tekintve.
Viszonyításképpen az előző év hasonló időszakában 186.695 e. Ft összegű teljesülése volt a
közhatalmi bevételeinknek. 
Az építményadó tervezett 73.000 e. Ft összegéhez képest 66.951 e. Ft (előző év: 65.813 e. Ft)
teljesült  szeptember  30-áig.  A  telekadóból  származó  bevételeink  14.860  e.  Ft  (előző  év:
11.097 e. Ft) összegben realizálódtak az előirányzott 12.500 e. Ft mellett, tehát 2.360 e. Ft
összegű a túlteljesülése. 
Az idegenforgalmi adóból befolyt bevételeink a vizsgált időszak végére 32.050 e. Ft-ot (előző
év: 17.934 e. Ft) tettek ki, azaz 33 %-os a túlteljesülés mértéke az előirányzott 24.000 e. Ft-
hoz képest. Az óvatos tervezés az előző évi központi változások miatt indokolt volt. 
Iparűzési  adóból  90.097  e.  Ft  (előző  év:  89.865  e.  Ft)  bevétele  keletkezett  az
Önkormányzatnak, mely a 100.500 e. Ft-os tervösszeg 90 %-ának felel meg. 
Az egyéb közhatalmi  bevételek  együttes  tervezett  összege  2.450 e.  Ft  volt,  ez  a  vizsgált
időszak végéig 1.680 e. Ft összegben teljesült. 
Összességében  a  közhatalmi  bevételeink  pénzügyi  teljesülése  szép  eredményt  mutat  és
remélhetőleg év végéig tartalékba helyezhető túlteljesülést is realizálhatunk. 

Egyéb működési bevételeink a vizsgált időszakban 205.970 e. Ft összegben teljesültek. Ez
90  %-os  realizálódási  arányt  jelent  az  utolsó  módosításban  előirányzott  228.284  e.  Ft
viszonylatában.  Az  időarányost  kissé  meghaladja  a  teljesülési  arány.  Ennek  oka  a
strandbevételeink  túlteljesülése.  Az  ellátási  díjbevételek  vonatkozásában  év  végéig
valószínűsíthetően  többletbevétel  fog  jelentkezni,  mivel  az  étkezési  térítési  díjak  2022.
szeptember 1-jével megemelésre kerültek.

Működési  célú  átvett  pénzeszközeink egyrészt  a  2021.  évi  lakossági  víz-  és
csatornaszolgáltatás elszámolása keretében kapott 1.918 e. Ft-ból, másrészt két magánszemély
támogatásából (441 e. Ft) tevődnek össze.



Önkormányzatunk  idén  fejlesztési  célra  átvett  pénzeszközzel  is  tervezett.  Egy kisstrandi
vállalkozó  tartozott  az  áramfejlesztési  hozzájárulás  összegével  (316  e.  Ft),  melyet  idén
rendezett.  Továbbá  az  Óvoda  intézménynek  pályázati  forrásból  sikerült  mászófalat
beszereznie 1 M Ft összegben, ennek a bevétele is itt mutatkozik.  

Felhalmozási bevételeink:
Ingatlan  értékesítésből  tervezett  bevételeink  11  %-ban  teljesültek  az  előirányzat
viszonylatában.  A  tervezett  strandi  területértékesítés  még  nem  realizálódott,  a  306  e.  Ft
összegű bevétel a Lido Friends Kft.-vel kötött hosszú távú megállapodás alapján számlázott
érték.

Egyéb felhalmozási  célú támogatásaink összetétele  nyolc  különböző pályázatból  adódik,
ezek számszerű részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. (3./ pont.)

Finanszírozási  bevételeink  között  538.067  e.  Ft  értékkel  szerepel  a  pénzmaradványaink
módosított előirányzati illetve teljesülési összege.

KIADÁSOK

A  2022.  évi  kiadási  előirányzatunk  szeptemberi  módosított  összege  a  bevételi
előirányzatokkal  azonos,  1.824.561 e.  Ft összegben került  jóváhagyásra.  Ezzel  szemben a
felhasználás mértéke 1.313.446 e. Ft. Az előirányzat módosításhoz viszonyítva a felhasználás
aránya 72 %. 

A működési  kiadások 856.936 e.  Ft  tervezett  összegéből  a  személyi  kiadások teljesülési
összege  304.371 e.  Ft,  a  járulék kiadásai  pedig  42.198 e.  Ft  volt.  A bérjellegű  kiadások
együttesen  346.569  e.  Ft  (előző  évben:  303.925  e.  Ft)  összegben  realizálódtak  a
háromnegyedév végére. 
A  személyi  jellegű  kiadások  felhasználásának  mértéke  összességében  73  %,  tehát  közel
időarányos. A kismértékű alulteljesülést a zöldterületi munkaerőhiány okozza.

A működési kiadások másik nagy csoportját a dologi kiadások képezik, melyek a működtetés
tárgyiasult  feltételeit  hivatottak  szolgálni.  2022.  évben  423.521  e.  Ft-ot  terveztünk  éves
szinten dologi kiadásként, ebből 387.104 e. Ft, azaz 91 %-a került az I-III. negyedév során
felhasználásra.  Az idei  évi  időarányos túlteljesülés  az  inflációval  magyarázható.  A dologi
kiadások részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. (5./pont.)

Szociális kiadásaink tervezett összege 6.370 e. Ft, megvalósulása 4.366 e. Ft. 
Ide  sorolandók  a  nem  foglalkoztatottak  részére  megállapított  foglalkoztatást  helyettesítő
támogatások, a helyi megállapítású közgyógyellátás,  lakásfenntartási  támogatás,  rendszeres
szociális  segély,  az  egyéb  önkormányzati  rendeletben  megállapított  segélyek,  a
gyermekvédelmi támogatás.  A szociális ellátások felhasználási  mértéke 69 %. A teljesülés
nem teljesen  időarányos,  mivel  a  kifizetések  nehezen  prognosztizálhatóak.  (2021.III.n.évi
teljesülés: 4.110 e. Ft).

Elvonások  és  befizetések kiadási  jogcím alatt  a  szolidaritási  hozzájárulás  4.774  e.  Ft-os
összegét terveztük, melyet a költségvetési törvény alapján kalkuláltunk. Ezen kívül a 2021.
évi  lakossági  víz-  és  csatornaszolgáltatással  kapcsolatos  1.918 e.  Ft  összegű visszafizetés
szerepel még ezen a soron. Teljesülésük: 1.918 e. Ft.



Működési  célú  egyéb  támogatásaink  tervezett  29.317  e.  Ft-jával  szemben  54.450  e.  Ft
teljesülést könyveltünk. Ez 86 %-os túlteljesülést jelent. 
Az  államháztartáson  kívülre  adott  működési  célú  támogatásokat  többnyire  egyesületek,
alapítványok, nonprofit civil szervezetek vehetik igénybe költségvetési terveink illetve annak
módosításai alapján. 
Itt  realizálódnak  továbbá  a  Kistérségi  Társulásnak  utalt  befizetések  is,  melyeket  a  házi
segítségnyújtásra, a belső ellenőri tevékenységre valamint tagdíjra fordítanak. 
Ezeken  túl  a  Bursa  Hungarica  ösztöndíjak  kiadásait  is  itt  találjuk  856  e.  Ft  összegű
teljesüléssel. 
Továbbá a 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatásra a DRV Zrt.-nek átadott 27.837 e.
Ft is itt szerepel, mely fő oka az eredeti előirányzattól való eltérésnek. 
Az  államháztartáson  belülre  adott  működési  célú  támogatásaink  részletezését  a  2.  számú
melléklet 8./ pontja tartalmazza.

A felhalmozási kiadásokon belül a beruházási kiadásaink módosított tervösszege 607.503 e.
Ft. A háromnegyedév végéig 490.710 e. Ft összegben realizálódtak.  Ez összesen 81 %-os
arányt képvisel. 
Felújításaink a vizsgált időszakban 15.037 e. Ft összegben teljesültek. Ez mindössze 19 %-os
arányt jelent a tervezett 78.289 e. Ft-hoz viszonyítva. Az alulteljesülés oka főként a GINOP-
7.1.9-17. számú pályázat elhúzódása. Felhalmozási kiadásaink részletezését a 3. és 4. számú
mellékletek tartalmazzák.

Felhalmozási célú egyéb támogatásaink tervezett összegéből az I-III. negyedévben 25 e. Ft
volt  a  teljesülés.  A  népi  emlékek  megőrzését  szolgáló  pályázati  kiírás  illetve  elbírálás  a
negyedik negyedévben esedékes. 

Az államháztartáson belüli megelőlegezés, a 2021. év decemberében folyósított 2022. évi
finanszírozási előleg, amely 13.267 e. Ft, januárban került rendezésre. 

Az Önkormányzat 2022. szeptember 30-ai állapot szerinti bevételei (1.650.787 e. Ft), 337.341
e. Ft-tal haladták meg a kiadások összegét (1.313.446 e. Ft). 

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem,  hogy  a  2022.  I-III.  negyedévi  gazdálkodásról  szóló  tájékoztatót  megvitatni  és
elfogadni szíveskedjenek!

Gyenesdiás, 2022. október 20.
              Gál Lajos

polgármester 



TÁJÉKOZTATÓ GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
2022. I-III. NEGYEDÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

 BEVÉTELEK
   1. sz. melléklet                                           e. Ft

Előirányzat Pénzforgalmi

Szám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés

1./ Önkormányzat működési támogatásai 431330 435741 331455
   - működés általános támogatása 129194 129194 98187
   - köznevelési feladatok támogatása 113094 111956 85382
   - szociális, gyermekjóléti fa.-ok tám. 61231 55096 43468
   - gyermekétkeztetési feladatok tám. 48347 46074 35607
   - kulturális feladatok támogatása 9230 9230 7015
   - kiegészítő támogatások 70234 84191 60172
   - elszámolásból származó bevételek 0 0 1624

2./ Működési célú egyéb tám.Áht-n belülről 50922 73935 56948
   - 2021.évi Festetics Vágta (Leader pály.) 6000 5795 5795
   - 2021. évi Diási Históriás Napok (Leader pály. 5981 5921 5921
   - 2022.évi Borfesztivál pályázati bevétele 0 2666 0
   - 2022. évi Festetics Vágta (Leader pály.) 0 8000 0
   - TB egészségügyi finanszírozás 36741 36741 31506
   - KÖH hozzájárulás (Vállus) 1000 1000 1000
   - Közművelődési bértámogatási pályázat 0 3654 3654
   - KÖH: választásra kapott támogatás 0 2140 2140
   - KÖH: népszámlálásra kapott támogatás 0 3312 3312
   - társközségi hozzájárulások (gyermekorvos) 1200 4706 3506
   - diákmunka támogatás 0 0 114

3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások 74206 329822 308728
   - TOP-3.1.1. kerékpárosbarát fejlesztés 59012 230880 230880
   - GINOP-7.1.9. turisztikai fejlesztések 15194 15194 0
   - TOP Plusz-1.2.1. többlettámogatás (kerékpár) 0 15145 15145
   - 2022.évi Diási Históriás Napok 0 8000 0
   - Elektromos kerékpár beszerzési projekt 0 607 607
   - VP6-19.2.1. turisztikai fejlesztési pályázat 0 0 350
   - Life Logos vízgyűjtő tartály pályázat 0 0 1750
   - "Kisfaludy2030" strandfejlesztés V.ütem 0 59996 59996

4./ Közhatalmi bevételek 212450 212450 205638
   - építményadó 73000 73000 66951
   - telekadó 12500 12500 14860
   - iparűzési adó 100500 100500 90097
   - idegenforgalmi adó 24000 24000 32050
   - egyéb közhatalmi bevételek 2450 2450 1680

5./ Önkormányzat egyéb működési bevételei 207536 228284 205970
Szolgáltatások ellenértéke 116248 131717 134170
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 6050 6550 4309
Ellátási díjak 28566 28566 24753
Áfa 56615 60738 42018
Kamatbevételek 2 2 0



TÁJÉKOZTATÓ GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
2022. I-III. NEGYEDÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Egyéb működési bevételek 55 711 720
6./ Működési célú átvett pénzeszköz 0 2118 2359

Magánszemélyektől kapott támogatások 0 200 441
2021.évi lakossági víz- és csatornaszolg.elsz. D 0 1918 1918

7./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 60312 1316 1316
Strandi vállalkozó áramfejlesztési hozzájárulása 316 316 316
"Kisfaludy2030" strandfejlesztés V.ütem 59996 0 0
Óvoda: mászófal beszerzési pályázat 0 1000 1000

8./ Felhalmozási bevételek 2828 2828 306
   - ingatlan értékesítés 2828 2828 306
   - tárgyi eszköz értékesítés 0 0 0

9./ Finanszírozási bevételek 543657 538067 538067
   - pénzmaradvány 543657 538067 538067
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1583241 1824561 1650787



TÁJÉKOZTATÓ GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 2022. I-III. NEGYEDÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL
                                                                             

 KIADÁSOK
2.sz. melléklet                      e. Ft

Előirányzat
Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés
1./ Rendszeres személyi juttatások 363504 346586 259383

         alapilletmény 363504 346586 259383
2./ Nem rendszeres személyi juttatás 21790 26806 20916

         jutalom 0 160 160
         túlóra, helyettesítés 2680 3619 2968
         jubileumi jutalom 10225 10225 6805
         béren kívüli juttatások 3460 3702 3702
         költségtérítések (közlekedés, stb.) 910 910 627
         egyéb személyi juttatás 4515 8190 6654

3./ Külső személyi juttatás 31444 36823 24072
         választott tisztségviselők juttatása 16698 16698 12317
         egyéb jogviszony juttatásai 7596 11242 5835
         egyéb külső személyi juttatás 7150 8883 5920

4./ Járulékok 56263 55604 42198
5./ Dologi kiadások 423521 568128 387104

       készlet- és árubeszerzés 69608 78973 55119
  7048 7048 4602

       közüzemi díjak 34621 34121 17474
       vásárolt élelmezés 1050 1222 888
       bérleti és lízingdíjak 9050 13170 11939
       karbantartási szolgáltatás 38408 34079 16776
       közvetített szolgáltatások 3630 4280 2369
       szakmai tevékenységet seg.szolg. 36354 50041 40137
       egyéb szolgáltatás, biztosítás 108433 143503 99600
       kiküldetések kiadásai 1097 1176 424
       reklám, propaganda 1530 2130 1346
       áfa 104300 188142 131498
       kamatkiadások 6 6 0
       egyéb dologi kiadások 8386 10237 4932

6./ Szociális kiadások 6370 6370 4366
      települési támogatások 6370 6370 4334
      hulladékszáll.díj mérséklés 0 0 32

7./ Elvonások, befizetések 4774 6692 1918
      szolidaritási hozzájárulás 4774 4774 0
      2021.évi víz- és csatornaszolg.bef. 0 1918 1918

8./ Működési célú egyéb támogatások 29317 58704 54450
      Bursa Hungarica ösztöndíj 1000 1000 856
      Kistérségi kötelezettségek 2693 2693 3997
      Család- és gyermekjóléti szolg. 1912 1912 685
      BFT támogatás 200 200 0
      2022.évi lak.víz- és csat.szolg.tám. 0 27837 27837
      államháztartáson kívülre (civil sz.) 23512 23762 19775
      2016.évi ASP pályázati visszafiz. 0 1073 1073
      Vonyarcvh.Önk.tám (iskola) 0 227 227

 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 936983 1105713 794407
9./ Beruházások 470972 607503 490710
10./ Felújítások 78289 76181 15037
11./ Tartalék 83280 21422 0
12./ Felhalmozási célú egyéb támogatás 450 475 25

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 632991 705581 505772
13./ Áht.-n belüli megelőlegezés 13267 13267 13267

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 13267 13267 13267
KIADÁSOK ÖSSZESEN 1583241 1824561 1313446

       kommunikációs szolgáltatások



3. számú melléklet a beruházási kiadásokról

 adatok Ft-ban!

Beruházás  megnevezése

2 db A/3 nagyteljesítményű nyomtató (pénzügy, igazgatás) 1,000,000 1,000,000 1,090,000

1 db új asztali számítógép (pénzügy) 350,000 350,000 305,000

2 db szünetmentes tápegység 70,000 70,000 50,000

1 db új laptop (anyakönyvvezetés) 350,000 350,000 295,000

Beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszer 416,000 416,000 410,000

1 db új szállító kerékpár -> Önkormányzat! 489,204

200,000 200,000 72,819

KÖH összesen 2,875,204 2,386,000 2,222,819

Új ebédlő beruházás berendezései 8,197,561 8,197,561 5,759,638

Konyhatechnológia (Földi Kft.kötelezettség 2021-ről 2.részszla) 8,144,834 8,144,834 7,956,086

1 db számítógép (+Office) + 1 db nyomtató (új művelődési házba) 621,950 621,950 627,950

1 db új fagyasztóláda 250,000 250,000 112,499

Polcrendszer (hűtők fölé) 300,000 300,000

1 db használt gépjármű beszerzése 1,000,000 1,390,000 1,390,000

Kártyás beléptető rendszer 1,000,000 1,000,000

Vagyonvédelmi tűzjelző rendszer kiépítése (új ebédlő) 1,311,275

Informatikai hálózat kiépítése (új ebédlő) 574,548

300,000 300,000 37,687

Étkezde összesen 19,814,345 20,204,345 17,769,683

20 db gyermekszék 150,000 150,000 199,136

1 db laptop 300,000 300,000 152,400

2 db vezeték nélküli telefon 30,000 30,000 37,998

1 db porszívó 50,000 50,000

Tároló polc gyermekétkeztetőbe 150,000 150,000

Udvari mobil tároló 400,000 400,000

Légkondícionáló berendezés (tornaszoba, iroda) 815,340 815,340 815,340

Cipősszekrény, öltözőszekrény átalakítása a bölcsődében 285,000 285,000

Víztisztító rendszer 275,000

Magas polc (bölcsőde: Katica csoport ) 75,000 75,000 77,000

Új bordásfalak beépítése (pályázati forrásból) 1,000,000 1,000,000

Bölcsődébe kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 50,000 50,000

Bölcsőde: kerti szerszámtároló ház 230,623

Óvoda és bölcsőde összesen 2,305,340 3,305,340 2,787,497

Könyvbeszerzések 1,200,000 1,200,000 911,009

1 db számítógép (+Office) + 1 db nyomtató (új művelődési házba) 621,950 621,950 627,950

Vetítőrendszer és belső hangrendszer az új művelődési házba 2,048,205 2,048,205 2,048,205

Irodabútorok az új művelődési házba 1,271,164 1,271,164 858,220

Csóri Sándor pályázatok eszközbeszerzései 1,416,410 1,416,410

Klímaberendezés a nagyterembe 1,145,593 1,145,593 1,388,566

2022. évi eredeti 
ei. Önk.+Int.

2022. évi ei.mód. 
Önk.+Int.

2022.09.30. 
teljesítés Önk.

+Int. 

Egyéb kis értékű tárgyi eszköz (pendriveok 27.940 Ft, kávéfőző 
19.990 Ft, lamináló 24.889 Ft)

Egyéb kis értékű tárgyi eszközök: badellák, konyhai eszközök, 
rozsdamentes edények, fúrógép 17.998 Ft, falióra 4.699 Ft, 
transzportkocsi 14.990 Ft



150,000 150,000 377,188

Könyvtár összesen 7,853,322 7,853,322 6,211,138

50,000 50,000 72,749

Új székek beszerzése a tárgyalóterembe 800,000 800,000

Egyéb kis értékű tárgyi eszközök 50,000 50,000

500,000 500,000 190,000

Új temető árambekötés tervezése, kivitelezése, csatlakozási díj 600,000 600,000

Ravatalozó (1917.hrsz.) tervezési díj (Archi-Olt Mérnöki Kft.) 3,467,100 3,467,100 3,467,100

Kültéri, támlás padok 840,000 840,000 679,704

1 db talicska 29,990

Diási temető kolumbárium beszerzése 500,000 500,000

15,000,000 15,000,000

Telekvásárlás vasút előtti területen 6,000,000 6,000,000

Telekvásárlás (1886/57.hrsz.) 22,860,000

Ingatlanvásárlás a Liget Plázában (1880/9/A/28 hrsz.) 7,000,000 7,000,000

Új művelődési ház és ebédlő beruházás befejezése 73,811,372 73,811,372 70,110,703

Coop tetőtér napelemes rendszerének kiépítése 5,846,445 5,846,446

Térkövezés az iskolaudvaron 1,000,000 1,000,000

Szőnyegvásárlás az iskolai tornacsarnokba 1,000,000 1,000,000

Kis telkek vásárlása szálloda úthoz 3,000,000 3,000,000

30,000 30,000

152,768,379 152,768,379 229,409,280

TOP-Plusz-1.2.1. kerékpáros fejlesztés többlettámogatásból 14,299,692

2 gyalogos átkelőhely modernizációja (Madách u., Darnay u.) 5,000,000 5,000,000 4,997,450

8,936,990 8,936,990

TOP-1.2.1. Gyenesdiási horgásztanyák fejlesztése pályázatból 52,986,000 52,986,000

Parkoló építési munkái (821/1. hrsz.) 5,994,400

5,500,000 5,500,000 2,540,000

Csapadékvíz-hálózat 4. és 7. vízgyűjtő kiviteli tervei 3.részszla 1,016,000 1,016,000

Víznyelő építése (Cseresznyés u.) 457,200

Folyóka építése (Címer köz) 497,840

Eszes László utca közművesítése 3,000,000

Szennyvízcsatorna üzemeltetés: 12 db tűzcsap elhelyezése 3,600,000 3,600,000 459,950

9,065,000 9,065,000 18,141,417

KEHOP-5.4.1. "Kezdjük időben!" pályázat fejlesztési kiadásai 250,000 250,000

3,303,400 3,303,400 2,834,640

Nefelejcs és Csillag utca közvilágítás kiépítése 5,796,280 5,796,280 5,796,280

Harmat utca végén közvilágítás kiépítése 3,500,000 3,500,000

Áramhálózat bővítés (Tanácsház u. 421/2.hrsz.) 316,992

381,000 381,000

Malom melletti pajta felépítmény 2,500,000 2,500,000

Korzó térkövezése 3,000,000 3,000,000 2,990,000

Villamos áram fázisbővítések (pásztorház és emlékpark) 1,905,000 1,905,000 539,930

Egyéb kis értékű tárgyi eszközök (router 17.900 Ft, morzsaporszívó 
14.995 Ft, hűtőszekrény 60.000 Ft, fényzáró roló 139.197 Ft, kávégép 
68.200 Ft, alu megállító tábla 76.896 Ft)

Önkormányzati jogalkotás: kis értékű informatikai eszközök (külső 
merevlemez 31.750 Ft, pendrive 15.000 Ft, notebook RAM 8.000 Ft, 
mobiltel.17.999 Ft)

Köztemető: temetőkerti emlékművek (díszsírok korpusztkeresztjei)

Vagyongazdálkodás: telekvásárlás Madách utca végén

Területfejlesztés: 1 db szünetmentes tápegység (Réka)

Közutak: TOP-3.1.1. kerékpárosbarát fejlesztés

Turizmus igazgatása és támogatása: GINOP-7.1.9-17 pályázat 
turisztikai fejlesztései

Ár- és belvízvédelem: Széchenyi utca csapadékvíz-elvezetés kiépítése

Környezetvédelem: BFT "Zöldben látjuk a jövőt!" pály. önerő

Közvilágítás: közvilágítási lámpák sűrítése

Zöldterület-kezelés, községgazdálkodás: esőbeálló (k.háza)



Térplasztikák, fafaragványok 250,000 250,000

Karácsonyi díszkivilágítások Diásra 1,905,000 1,905,000

Dísztárgyak Darnay pincébe 120,000 120,000

Dísztárgyak körforgalmi elhelyezésre 160,000 160,000

Egyéb kis értékű tárgyi eszközök (adó-vevő 33.998 Ft) 250,000 250,000 33,998

1 db kutyakennel kialakítása Karmacson 350,000 350,000

Játszótéri kamerarendszer 275,000 275,000 263,652

Települési kamerarendszer fejlesztése 1,200,000 1,200,000 1,199,896

Konvektor beszerzése a malomba 150,000 150,000

2 db elektromos teherszállító kerékpár 489,204 1,540,800 1,550,960

2 db emlékkő beszerzése, elhelyezése 150,000 150,000

Játszótéri eszközbeszerzések 1,000,000 1,000,000 1,935,480

Bútorzat az apartmanokba (ágyak, szekrények) 295,000

Napvitorla árnyékolás építése a Kárpáti korzón 1,110,470

180,000 180,000

1 db új nyomtató 80,000 80,000 101,600

1 db vércukormérő 15,000 15,000

1 db 2-ajtós szekrény 110,000 110,000

1 db porszívó 50,000 50,000 49,999

1 db kis szekrény 50,000 50,000

120,000 120,000 114,995

1 db mikrohullámú sütő 30,000 30,000 29,999

1 db kis szekrény 50,000 50,000

1 db csecsemőmérleg 20,000 20,000

1 db vércukormérő 6,099

165,100 165,100 165,100

Strandpályázatok V.ütem 57,844,366 57,844,366 57,608,646

Új szellőző légcserélő 280,000 280,000

Strandi kerítés + kapu létesítése 600,000 600,000

250,000 250,000 133,763

Strandi játszótéri eszközök beszerzése 1,200,000 1,200,000 2,048,510

Diási rozsdamentes strandi kapu beszerzése 320,000 320,000

Kerékpártárolóra ajtó 142,000

Mini hulladékgyűjtő (falra szerelhető) 113,635

Telefonos vezérlő 111,125

2 db akkumulátoros szegélynyíró 260,000 260,000 273,470

1 db elektromos csikkszedő 125,000 125,000 95,651

1 db nagynyomású mosó 174,000 174,000 89,900

1 db rotációs kapa 220,000 220,000 193,900

1 db akkumulátoros szívó-fúvó berendezés 80,000 80,000 139,980

2 db akku töltő 85,180

1 db akkus kézivágó 77,900

1 db akkus fúrócsavarozó 39,330

635,000 635,000 1,240,612

4 db dekorációs lapfüggöny a nagyterembe 100,000 100,000 83,363

Új szőnyeg a nagytermi dobogóra 100,000 100,000

Halsütő berendezés 40,000

Rendezvényraktár építése (pályázati forrásból) 3,661,924

Háziorvosi ellátás: hőlégsterilizátor berendezés

Védőnő: 1 db kávéfőző gép

Strand: jegyértékesítő szoftver

Kis értékű tárgyi eszközök (villanybojler 40.425 Ft, életmentő mellény 
43.905 Ft, telefon 27.498 Ft, vérnyomásmérő 21.935 Ft)

Rendezvények: villámvédelem (korzó sátor és piaci sátor)



Óvoda intézménnyel kapcsolatos fejlesztések:

Bölcsőde épület vagyonvédelmi rendszerének kiépítése 450,342 450,342 450342

Bölcsőde épület tűzjelző rendszerének kiépítése 2,159,000 2,159,000

Önkormányzat összesen 438,123,533 466,321,266 461,718,550

ÖSSZESEN: 470,971,744 500,070,273 490,709,687



4. számú melléklet a felújítási kiadásokról 

adatok Ft-ban!

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás  megnevezése

Közutak:

Aszfaltozás GINOP-7.1.9-17 pályázat többletkiadásaként 28,812,500 28,812,500

Csokonai utca padkázása 1,500,000 1,500,000

Aszfaltozás a Szent Ilona utcában (víznyelő árokkal) 18,000,000 18,000,000

Ár- és belvízvédelem:

Vis Maior pályázatok önereje a Bem utca előtti partfal károsodására 5,986,799 5,986,799

Zöldterület-kezelés, községgazdálkodás:

Játszótéri felújítási munkálatok 500,000 500,000

Raktárépület (Hunyadi u.) felújítása 3,000,000 3,000,000

300,000 300,000

Háziorvosi ellátás:

Régi rendelők biztosító tábla, villamos szekrény felújítása 1,270,000 1,270,000

Strand:

Strandpályázati felújítások V.ütem 14,540,166 14,540,166 14,540,166

Jegykiadó automata felújítása (árnyékolás) 180,000 180,000

Rendezvények:

Pinceklub felújítása 3,700,000 3,700,000

Óvoda építménnyel kapcsolatos felújítás:

Világítás korszerűsítése a folyosón és a Hétszínvirág csoportban 500,000 500,000 497,496

78,289,465 78,289,465 15,037,662

2022. évi eredeti 
előirányzat

2022. évi 
módosított 
előirányzat

Teljesítés 
2022.09.30.

Darnay-pince felújítása: járófelület, ajtózárak, színpad fedése, 
kerítés



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/117-137-1/2022.    

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. október 25-én tartandó
ülésére a Gyenesdiás Óvoda és Bölcsőde tevékenységéről szóló beszámoló tárgyában. 

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2022.  évi  munkatervében
napirendjére  tűzte  a  Gyenesdiás  Óvoda  és  Bölcsőde  tevékenységéről  szóló  beszámoló
megtárgyalását.

A tájékoztatót az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadni
szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Gyenesdiás  Óvoda  és
Bölcsőde  tevékenységéről  szóló  beszámolót  elfogadja,  és  köszönetét  fejezi  ki  Világos
Csabáné intézményvezető, valamint az intézmény valamennyi dolgozója részére az óvodai és
bölcsődei nevelés területen végzett munkájukért.

Gyenesdiás, 2022. október 20.

 Gál Lajos
polgármester

mailto:gyeneshivatal@t-online.hu


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/117-138-1/2022.    

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. október 25-én tartandó
ülésére  a  Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Étkezdéje  tevékenységéről  szóló
beszámoló tárgyában. 

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2022.  évi  munkatervében
napirendjére  tűzte  a  Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Étkezdéje  tevékenységéről
szóló beszámoló megtárgyalását.

A tájékoztatót az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadni
szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Gyenesdiás  Nagyközség
Önkormányzata Étkezdéje tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, és köszönetét fejezi
ki  Divinyiné  Zsadányi  Mónika  intézményvezető,  valamint  az  intézmény  valamennyi
dolgozója részére az önkormányzati közétkeztetés területén végzett munkájukért.

Gyenesdiás, 2022. október 20.

 Gál Lajos
polgármester

mailto:gyeneshivatal@t-online.hu
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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

Szám: GY/  /2022.

ELŐTERJESZTÉS
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. október 25-én tartandó
soros ülésére a helyi adórendelet felülvizsgálata tárgyában. 

Tisztelt Képviselő-testület!

2020.  és  2021.  években  is  már  megszületett  az  a  testületi  szándék,  hogy  a  helyi  adóra
vonatkozó rendeletet felülvizsgálni szükséges, különös tekintettel arra, hogy az alkalmazott
adómértékek  igazodjanak  a  környező  településeken  bevezetett  adómértékekhez.  Mindkét
évben a képviselő-testület  megalkotta  a  helyi  adórendeletét,  azonban a később meghozott
korlátozó  kormányzati  intézkedések  miatt  a  rendelet  hatályba  nem  léptetéséről  kellett
gondoskodni. 

A következő évre vonatkozó adómértékek módosításának jelenleg akadálya nincs, így a helyi
adórendelet felülvizsgálatát az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

A helyi önkormányzat adóztatási tevékenységét a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
(továbbiakban: Htv.) alapján és keretei között megalkotott helyi rendelet alapján végezheti.
Az adózás eljárási kérdéseit az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban:
Art.) szabályozza. 

A Htv. 6.§-ának rendelkezése alapján az Önkormányzat adómegállapítási joga a következőkre
terjed ki: 

 vagyoni típusú adót (építményadó, telekadó), kommunális jellegű adót, helyi iparűzési
adót, vagy ezek valamelyikét bevezesse, hatályon kívül helyezze, módosítsa, azonban
az évközi módosítás naptári éven belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit; 

 meghatározza az adó bevezetésének időpontját és időtartamát; 
 az  adó  mértékét  a  helyi  sajátosságokhoz,  az  önkormányzat  gazdálkodási

követelményeihez  és  az  adóalanyok  teherviselő  képességéhez  igazodóan  -  az  e
törvényben meghatározott felső határokra, illetőleg ezen felső határoknak 2005. évre a
KSH által 2003. évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árszínvonal-változással, 2006.
évtől pedig a 2003. évre és az adóévet megelőző második évig eltelt évek fogyasztói
árszínvonal  változásai  szorzatával  növelt  összegére  (a  felső  határ  és  a  felső  határ
növelt összege együtt: adómaximum) figyelemmel – megállapítsa. (Ez tehát egy kettős
korlát:  az  abszolút  korlát  a  törvényi  felsőadómaximum,  relatív  korlát  a  helyi
sajátosság, illetve az adóalanyok teherviselő képessége) 

 a  törvényben  meghatározott  mentességeket  további  mentességekkel,  illetőleg  a
kedvezményeket további kedvezményekkel kibővítse; 

A helyi rendelet esetleges módosítása a következő szabályok alapján lehetséges: 

Magyarország  gazdasági  stabilitásáról  szóló  2011.  évi  CXCIV.  törvény  (továbbiakban:
Stab.tv.) 32.§-a szerint adókötelezettséget  megállapító,  az adóalanyok körét bővítő,  az adó

mailto:gyeneshivatal@t-online.hu
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mértékét  növelő,  illetve  kedvezményt,  mentességet  megszüntető  jogszabály  kihirdetése  és
hatályba lépése között legalább 30 napnak el kell telnie. Ezen rendelkezés az önkormányzati
adórendeletekre is vonatkozik, ami azt jelenti, hogy valamely adóév január 1. napján hatályba
léptetni  szándékozó  új  adónemet  bevezető,  vagy  a  hatályos  szabályozást  (pl.  adómérték)
módosító adórendelet legkorábban a kihirdetést követő 30. napon léptethető hatályba, vagyis
azt legkésőbb december 1-jéig ki kell hirdetni. 

A  Htv.  6.§  a)  pontja  előírja,  hogy  adóéven  belül  az  adónemhez  kapcsolódó  adóteher
rendeletmódosítással  nem súlyosbítható,  vagyis  amennyiben  az  adórendelet  módosítása  új
adónem bevezetésére, vagy adómérték növelésére irányul, annak évközi hatályba léptetésére
nincs lehetőség, csupán január 1-jétől léphet hatályba

A  Pénzügyminisztérium  2020.  novemberében  kiadott  a  „Tájékoztató  az  önkormányzati
adóhatóságok  és  a  fővárosi,  megyei  kormányhivatalok  részére  az  egyes  tételes  helyi
adómértékek valorizációjáról szóló tájékoztatója szerint a helyi adómaximumok mértéke az
alábbi

Adónem Adómérték Adómaximum

Építményadó Ft/m2 2.018,-

Telekadó Ft/m2    367,-

Idegenforgalmi adó Ft/fő/nap    550,-

2020.  május  31.  napján  „Az  egyes  helyi  adóbevételek  alakulása  a  Balaton  Kiemelt
Üdülőkörzet  települési  önkormányzatainál”  című,  a  Balatoni  Integrációs  és  Fejlesztési
Közhasznú Nonprofit  Kft.  megbízásából  készült  tanulmány a 2011. és 2020. évek közötti
évekre vonatkozóan vizsgálta a beszedett helyi adókat. Az eltérő típusú helyi adók esetén nem
egyszerű az összehasonlítás, azonban az egy főre jutó helyi adóbevétel adata elég beszédes.
Sajnos  a  parti  települések  közül  Gyenesdiás  a  tíz  leggyengébben  teljesítő  (Balatonlelle,
Balatonalmádi,  Kővágóörs,  Vonyarcvashegy,  Keszthely,  Badacsonytördemic,  Gyenesdiás,
Aszófő,  Balatonfőkajár,  Balatonederics)  önkormányzatai  között  található.  A  tanulmány
rámutat  arra  is,  hogy  (Gyenesdiás  és  Vonyarcvashegy)  nagyközségek  nagyobb  gazdasági
erővel  bírnak,  mint  a  többi  négy nagyközség,  viszont  az  egy  főre  számolt  ingatlanokhoz
kapcsolódó adófizetési potenciál gyengébb, amely az egy főre vetített közhatalmi bevételeket
jelentősen  meghatározza.  Az alábbi  táblázat  egyes  települések  egy lakosra számított  adók
adatait tartalmazza:

                  Egy lakosra számított adók (ezer Ft-ban)

Település Gépjárműadó
Helyi iparűzési

adó
Idegenforgalmi

adó Ingatlanadók

Helyi
adó

összesen

Gyenesdiás 5 682 21 619 6 201 17 588 48 739

Vonyarcvashegy 4 738 17 063 12 706 25 534 58 084

Balatongyörök 4 791 18 016 26 183 73 855 121 254

Keszthely 4 294 39 520 3 405 11 159 56 502

Révfülöp 3 952 24 253 21 672 52 526 100 799

Balatonkenese 4 192 25 151 12 262 57 615 97 267

Balatonfűzfő 4 960 58 138 1 369 47 419 109 115

Balatonlelle 4 073 31 991 12 919 25 894 73 149
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Balatonboglár 4 938 41 293 7 631 35 492 87 390

Az  adatsorokból  egyértelműen  kimutatható,  hogy  Gyenesdiáson  mind  az  idegenforgalmi
adóbevétel,  mind  az  ingatlanadókból  (építményadó,  telekadó)  származó,  egy  lakosra  jutó
bevétel  alacsonyabb,  mint  a  környező  települések  egy  lakosra  jutó  adóbevétele.  Az
idegenforgalmi  adóbevételt  nagymértékben  meghatározza  a  szálláshelyek  száma,  és  mivel
Gyenesdiáson  csak  egy  szálloda  van,  ennek  is  betudható  az  alacsonyabb  adóbevétel.  Az
ingatlanadónál  viszont  az  ingatlanok  száma  (adózók  száma)  tekintetében  nincs  nagy
különbség, inkább a kedvezmények miatti adómentesség és az alacsonyabb adómérték az oka
a kisebb adóbevételnek.

Az egy főre jutó iparűzési adóbevétel sem számít magasnak, azonban az adózók számra évről
évre  emelkedést  mutatott  egészen  az  idei  évig,  a  Katás  vállalkozásokat  érintő
jogszabálymódosítás  következében sok vállalkozás  megszűnt.  Az adóbevétel  összegénél  is
ugyanilyen  tendencia  mutatható  ki,  az  előző  években  évről  évre  emelkedett,  azonban  a
veszélyhelyzetben  hozott  kormányzati  intézkedések  miatt  az  idei  és  a  tavalyi  évben  már
kevesebb az adóbevétel.  

Helyi adóbevételek 2021. évben ezerFt-ban

Építményadó Telekadó
Idegenforgalmi

adó
Iparűzési

adó
Egyéb helyi

adó

Gyenesdiás 76 687 12 358 24 631 102067 ---

Balatongyörök 87 209 13 003 25 050 30 421 2 565

Vonyarcvashegy 80 215  ---                    23 109 56 630                  --

Cserszegtomaj

Zalaszántó                  5 420                 987                         --             25 473            6 513

Várvölgy               501                   ---                         ---             23 447            9 733

Gyenesdiáson  a  jelenlegi  adómértékek  hosszú  ideje  nem  változtak,  az  adómértékek
változásának időpontja valamennyi adónemnél az alábbi:

adónem                                                                  jelenlegi adómérték megállapításának éve  

építményadó 

életvitelszerűen lakott ingatlanok 2012.01.01.

életvitelszerűen nem lakott ingatlanok 2016.01.01.

egyéb építmények 2016.01.01.

telekadó 2016.01.01.

iparűzési adó 2012.01.01.

idegenforgalmi adó 2017.01.01.

Az alábbiakban az idegenforgalmi adó, építményadó és telekadó adónemek kerülnek részletes
felülvizsgálatra.
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IDEGENFORGALMI ADÓ

Az  idegenforgalmi  adó  2023.  pénzügyi  évre  vonatkozóan  maximum  550,3  forint  lehet
éjszakánként és személyenként. 

Az idegenforgalmi adó mértékek alakulása a környező településeken:
Település Jelenlegi IFA mérték Terv 2023. évtől

Gyenesdiás 440 Ft/fő/vendégéj rendeletváltozás folyamatban
Balatongyörök 440 Ft/fő/vendégéj
Vonyarcvashegy 450 Ft/fő/vendégéj
Keszthely 450 Ft/fő/vendégéj
Cserszegtomaj 400 Ft/fő/vendégéj
Hévíz 530 Ft/fő/vendégéj

Bevétel az adó mértékének emelése esetén

Település  Jelenlegi
mérték

Bevétel Ft
(szept. 30-ig)

Terv 2023.
év

Bevétel Ft 

Gyenesdiáson
adóköteles 73.636 
db vendégéjszaka
(2022.szeptemberig
)

440 Ft/fő/éj 32.399.840 Ft 480 Ft/fő/éj

500 Ft/fő/éj

520 Ft/fő/éj

550 Ft/fő/éj

35.345.280 Ft

36.818.000 Ft

38.290.720 Ft

40.499.800 Ft

Javasolt  az 550,-Ft/fő/éj  adómértékre történő emelés,  hiszen az adófizetési  kötelezettség a
településen  vendégéjszakát  eltöltő  vendéget  terheli  (nem a  helyi  lakosokat),  a  szállás-  és
egyéb  pihenéshez  és  kikapcsoláshoz  kapcsolható  költségekhez  képest  az  adó  összege
elenyésző, így a településünkön nyaralók részére ez számottevő többletköltséget nem jelent.
(2 személy 6 éjszaka eltöltését követően jelenleg 5.280,-Ft idegenforgalmi adót, az emelést
követően 6.600,-Ft idegenforgalmi adó fizetne).

TELEKADÓ

Gyenesdiáson  minden  ingatlantulajdonos,  aki  beépítetlen  földterülettel  rendelkezik  és
ingatlana úttal megközelíthető, telekadó fizetésre kötelezett, a telekadó mértéke: 14,-Ft/m2/év.

Mentességek:
- építményhez tartozó 1000 m2 földterület
- terület, ami úttal nem érintkezik vagy telekalakítással sem válik beépíthetővé
- szőlőterület (igazolás alapján)
- legalább 50m2 földterület leadása Önkormányzat részére (7 év mentesség)
- magánút
- település kereskedelmi, gazdasági övezetben (Gksz1-Gksz2) található földterület, 

mely ingatlanon lévő építmény után építményadót fizetnek.
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A telekadó törvényi max. mértéke: 367,-Ft.

Település Jelenlegi mérték

Gyenesdiás belterületi ingatlan 14 Ft/m2/év
Balatongyörök zártkertiként megjelölt 20 Ft/m2/év

külterület (ha beépíthető) 20 Ft/m2/év
külterület (ha nem beépíthető) 5 Ft/m2/év
Mentesség:

- mezőgazd.műv.ingatlan
- szőlő,gyümölcsös (igazolás alapján)
- 3000 m2 alatti ingatlan, melyen épület, építmény áll

Adókedvezmény:
- 50 % a rendeletben megh.ingatlan után, amely tulajdonos, vagy 

hozzátartozó építményadót fizet.
Vonyarcvashegy Nincs
Keszthely Mentes az adó hatálya alól az önkormányzat illetékességi területének I. 

övezetében lévő 700 m2 területnél kisebb, valamint a II. övezetében lévő 
1.500 m2 területnél kisebb belterületi beépítetlen telek.”

Az adó évi mértéke az adóköteles területnagyság után
(1)I. övezet:

700 m2 feletti területű telek esetén (1 m2-től) 65,- Ft/m2”

(2) II. övezet:
a. 1.501-10.000 m2 területű telek esetén (1 m2-től)  20,- Ft/m2 

b. 10.000 m2 feletti területű telek esetén (1 m2-től)  50,- Ft/m2 …”
Cserszegtomaj 10 Ft/m2/év

minden lakos fizet telekadót!! Beépített és beépítetlen ingatlan egyaránt!!
Mentesség:

- szőlő, mezőgazd-i terület (igazolás alapján)
- beépített lakótelek esetén levonásra kerül az építménnyel lefedett 

terület
Hévíz nincs

Jelenleg 85 db ingatlan részesül mentességben (2.575 eFt) útleadás miatt, vagy az ingatlan
nem megközelíthető úttal, vagy mentes szerv tulajdonában van) 

A  telekadó  mértéke  2016.  január  1-jétől  változott  utoljára,  akkor  8,-Ft-ről  14,-Ft-ra
emelkedett. 2023. január 1-jétől javasolt a 20,-Ft/m2/év mértékre történő emelés.

A 6 Ft emeléssel az alábbi bevételnövekmény érhető el: 
Település Mérték

Ft/m2/
év

Kivetés
alapján

bev.

Terv 
2023. év

Ft/m2/év

TERV
Bevétel Ft

(2023.)

Gyenesdiás  
adókivetés (adózik)646 db 

adókedvezmény, mentesség
(költségvetési szerv, 
magánszemélyek útleadás 

14 Ft/m2 11.130.786,- 20 Ft/m2 15.901.120,-
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végett 85 db +
szőlőkedvezmény 6 db

  2.575.503,-
     126.672,-

Javasolt továbbá az útterület önkormányzat részére történő átadást követő mentességet 7 évről
3  évre  lecsökkenteni,  illetve  a  mentességgel  érintett  ingatlan  számát  1  (egy)  ingatlanban
meghatározni (ha útterület leadásakor 4-5 ingatlan is kialakul, a mentesség csak egy telekre
vonatkozóan lenne biztosított).

A következő  helyi  adórendelet  felülvizsgálatakor  javasolt  a  magánutak  megadóztatása  is,
ennek célja nem a magasabb adóbevétel, inkább annak ösztönzése, hogy ezek a területek ne
legyenek  magántulajdonban,  hiszen  hosszútávon  nem  szolgálja  a  település  érdekét  a
magántulajdonban lévő utak megléte, pl. aszfaltozás, közművek kiépítését akadályozhatja.

ÉPÍTMÉNYADÓ

Az  építményadó  mértékét  nagyon  nehéz  összehasonlítani  a  környező  településeken
alkalmazott építményadó mértékekkel, hiszen az adóbevételt nagymértékben meghatározza a
helyi  rendeletben  biztosított  kedvezmények  megléte,  nagysága.  Egyes  településeken  az
építmény  és  telekadó  helyett  kommunális  adót  alkalmaznak,  melynek  mértéke  egységes,
független  az  épület  nagyságától,  lakottságától.  (1.  melléklet:  szomszédos  településeken
alkalmazott helyi adó)
A legjobban  úgy hasonlítható  össze,  ha konkrét  példákon keresztül  mutatjuk  be  az egyes
településeken az építményekhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség nagyságát.

1. példa 2. példa 3. példa 4. példa

Gyenesdiás 0 6000 6000 4000

Cserszegtomaj       0            0            0            0

Rezi 15.000 15000 15000 15000

Vonyarcvashegy 9.600 9600 12000 6400

Balatongyörök 7.200 12000 9000 6000

Karmacs 10.000 10000 10000 1000

Hévíz 0 0 0 0

Keszthely 2.700     2.700     3.564            0

Alsópáhok 11.000 11000 11000 11000

Várvölgy 15.000 15000 15000 15000

Zalaszántó 14.000 14000 14000 14000
1. példa: 4 fős család, 120 m2 lakóház, 1500 m2 nagyságú telek, 140 m2 építménnyel lefedett terület.
2. példa: 3 fős család, 120 m2 lakóház, 1500 m2 nagyságú telek, 140 m2 építménnyel lefedett terület
3. példa:  4 fős család, 150 m2 lakóház, 1500 m2 nagyságú telek, 170 m2 építménnyel lefedett terület
4. példa: 2 fős család, 80 m2 lakóház 1500 m2 nagyságú telek, 100 m2 építménnyel lefedett terület
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Ezekből a példákból azt látszik, hogy még a legkisebb településeken is magasabb ingatlanadót
fizetnek az átlagos példák alapján, mint nálunk. 

Gyenesdiáson a helyi adómértékek 2015. évben változtak utoljára 2016. január 1-jei hatályba
lépéssel. Az akkori módosítás érintette az életvitelszerűen lakott ingatlanok (lakóházak) és
időlegesen  használat  ingatlanok  (nyaralók)  megkülönböztetését,  az  ideiglenesen  használat
ingatlanok esetében az adómérték 200,-Ft-ról 400,-Ft-ra történő emelését.

A  rendeletünk  szerint  akik  életvitelszerűen  élnek  Gyenesdiáson,  annak  az  ingatlannak  a
hasznos alapterületéből személyenként 30 m2 mentesség jár és a fennmaradó alapterület után
200 Ft/m2 az építményadó.

Abban az esetben, ha a mentesség miatt építményadót nem fizetnek a lakóház után, a garázs
után kell megfizetni az adót, mely mértéke szintén 200 Ft/m2.

Az építményadó mértéke, illetve az építményadóból befolyt összeg jelenleg 

Életvitelszerűen
Gyenesdiáson
élők részére

lakóház , garázs

Életvitelszerűen
Gyenesdiáson

nem élők részére

lakóház, üdülő

Egyéb nem lakás
céljára szolgáló

helyiségek
magánszemélyek

esetében
kereskedelmi

egység, műhely,
szállásépület

Egyéb nem lakás
céljára szolgáló
helyiségek nem

magánszemélyek
esetében

kereskedelmi
egység, műhely,

szállásépület

Lakóház
vállalkozások

( Kft, Bt )
részére

lakóház, üdülő

összesen

200 Ft/m2 400 Ft/m2 300 Ft/m2 600 Ft/m2 800 Ft/m2
12.404.-eFt 33.692.-eFt 4.687.-eFt 15.720.-eFt 5.291.-eFt 71.794.-eFt

17 % 47 % 7 % 22 % 7 % 100 %

17 %

47 %

7%

22 %

7 %

Építményadóbevétel

Életvitelszerűen Gyenesdiáson élők (lakóház) Életvitelszerűen nem Gyenesdiáson élők (nyaraló)

Magánszemély üzlet, keresk.egység Nem magánszemély üzlet, keresk.egység

Nem magánszemély lakóház
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Életvitelszerűen Gyenesdiáson élők 

Lakás után építményadó fizetők / nem fizetők aránya mentesség miatt:

db %

Építményadót
fizető

háztartások
száma

966 74

Építményadót
nem fizető
háztartások

száma

347 26

Összes
háztartás

1313 100

Gyenesdiáson életvitelszerűen élők esetében a lakóházak 74 %-a után fizetnek építményadót,
a háztartások 26 %-a teljes mentességben részesül. 

Garázs 

összes adóalap 17.734 m2

687db
mentes adóalap 13.843 m2

522 db
mentességgel csökkentett adóköteles adóalap 3891 m2

165 db

adó összege 778.- eFt

Azon háztartások fizetnek jelenleg a garázs után építményadót, akik nem fizetnek a lakás után
a személyi mentesség miatt. Éves szinten ennek összege 778 e Ft. 

Lakóház után építményadót fizető háztartások / életvitelszerűen Gyenesdiáson élők

Lakások 
egy-többlakásos épületek 
összesen

összes adóalap 125.572 m2
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mentes adóalap 66.870 m2 
(53,5 %)

mentességgel csökkentett adóköteles adóalap 58.702  m2 
(46,7 %)

adó összege 12.404.- eFt

háztartások száma 966 db

mentesség / fő 2229 fő

Az építményadót  fizetők  esetében  966  db  háztartás  esik  adókötelezettség  alá.  Az  összes  adóalap
125.572  m2,  melyből  66.870  m2  mentes,  58.702  m2  adóköteles,  tehát  az  építményadót  fizető
háztartások esetében az összes adóalap 47 %-a után fizetnek adót, az adóalap 53 %-a mentes . A
mentességet élvezők száma 2229 fő.  

Kedvezménytábla
Gyenesdiáson életvitelszerűen élők / Lakóház után építményadót nem fizetők esetében 

mentesség nagysága az összes adóalaphoz képest

Egy- és többlakásos 
lakóépületek
összesen 

Összes 
adóalap

33.259 m2

Mentes 
adóalap

33.259 m2

Tényleges 
mentes 
adóalap

40650 m2
30 m2 x 1355 fő

Háztartások 
száma 

347 db

mentesség / fő 1355 fő

A lakóház után építményadót nem fizető 347 db háztartásban az összes adóalap 33.259 m2, a
30  m2-es  mentesség  esetén  1355  fő  után  összesen  40.650  m2  mentesség  jár  a  jelenlegi
szabályok szerint, ami meghaladja a tényleges adóköteles adóalapot. (a tényleges adóalap 122
%-a mentes. 

Az 1355 fő részére összesen 40650 m2 mentesség jár a jelenlegi rendelet szerint, tehát 7391
m2-rel több, mint amekkora az összes adóalap az építményadót nem fizetők esetében és 246
fővel több, mint amennyi az összes lehetséges mentesség az adóalaphoz képest. 

Az összes adóalap és mentes adóalap és a mentességet élvezők személyek aránya

Építményadót 
fizetők

Építményadót nem
fizetők

összesen %-ban
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összes adóalap 125.572 m2 33.259 m2 158.831 m2 100 %
mentes adóalap   66.870 m2 33.259 m2 

ténylegesen:
40.650  m2

100.129 m2
ténylegesen:
107.520 m2

  63 %

adóköteles adóalap 58.702 m2 0 m2 58.702 m2   37 %
mentes fő   2229 fő    1355 fő     3584 fő
háztartás    966 db     347 db     1313 db

A fenti tábla mutatja, hogy az összes adóalap (lakóházak alapterülete) 65,5 % -a mentes
a Gyenesdiáson életvitelszerűen élők esetében.

Amennyiben  az  adóbevétel  növelése  és  igazságossá  tétele  a  cél,  egyértelmű,  hogy  az
adómentes területet (30,-Ft/m2) célszerű csökkenteni, hiszen hiába emeljük az adó mértékét,
azok,  akiknek  eddig  sem  keletkezett  a  30,-Ft/m2  mentesség  miatt  adókötelezettségük,  a
magasabb adómérték sem von maga után tényleges adómegállapítást.

Fizetendő adó összege / mentesség csökkenése / adó mérték növekedése

Amennyiben  a  mentességet  lecsökkentjük  20,-Ft/m2/fő  vagy  15,-Ft/m2/főre  az  alábbi
táblázatban látható a csökkentés után az adóalap növekedés. 

A mentesség mértékének csökkentése utáni adóalapváltozás összesen

Mentesség
mértéke

Összes mentes
Fő

Összes adóalap
m2

Összes mentes
adóalap m2

Mentesség csökkenése
utáni adóköteles adóalap

30 m2/Fő 3584 158 831 100 129 58 702 (37 % )

20 m2/Fő 3584 158 831 67 340 91 491 (57 %)

15 m2/Fő 3584 158 831 52 800 106 031 (67%)

A  fenti  tábla  mutatja,  hogy  a  jelenlegi  szabályozás  szerint  30  m2/fő  kedvezmény
érvényesítését követően az adóköteles adóalap 58.702 m2, az adóköteles alapterület 20m2/fő-
vel való csökkentése esetén az adóalap 67.340 m2-re emelkedik, 15m2/fő-vel való csökkentés
esetén az adóköteles adóalap 106.031 m2-re növekedik. Az adóköteles adóalap, ami jelenleg
37 %,  megemelkedik  20  m2/fő  kedvezménynél  57%-ra,  illetve  15  m2/fő  kedvezménynél
67%-ra.

A Gyenesdiáson életvitelszerűen élők (a lakás) és a Gyenesdiáson életvitelszerűen nem
élők (nyaraló) ingatlanainak és a befolyt építményadó aránya (lakóház után)

Ingatlano
k száma

Éves adó összege 
(ezer Ft-ban)

Arány

Gyenesdiáson 
életvitelszerűen 
élők kivetése
(200 Ft/m2)

1313 db 12.404 27 %

Gyenesdiáson 
életvitelszerűen 

1036 db 33692 73  %
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nem élők 
kivetése
(400 Ft/m2)
összesen 2349 db 46.096 100 %

 A  táblázatban  látszik,  hogy  a  Gyenesdiáson  nyaralóval  rendelkező  tulajdonosok  közel
háromszor annyi építményadót fizetnek, mint a Gyenesdiáson élő ingatlantulajdonosok annak
ellenére, hogy a kivetések száma alacsonyabb a nyaralótulajdonosok esetén, és a helyi adóból
finanszírozott intézmények működési és a településüzemeltetés hasznait is az itt élők veszik
rendszeresen igénybe.

A 200,-Ft-os adómérték a környező településekhez képest is alacsonyabb (1. melléklet), ezért
az  alábbi  táblázatban  a  kivetett  építményadó  összege  kerül  kimutatásra  a  különböző
adóemelési javaslatok függvényében:

Adómérték 
200,-

Adómérté
k 250,-

Adómérték
250,-

Adómérték
300,-

Adómérték 
300,-

Mentes      
30 m2

Mentes    
20 m2

Mentes     
15 m2

Mentes     
20 m2

Mentes     
15 m2

Éves adóbevétel
(Ft/év 12 403 868 22 872 770 26 507 770 27 447 324 31 809 324
Többletbevétel 
összege a 
jelenlegi 
kivetésekhez 
képes (Ft/év)          0 11 297 050 14 932 050 15 871 604 20 233 604

A  különböző  mentességek  és  különböző  adómértékek  szerint  fizetendő  építményadó
összegeket  különböző  méretű  háztartásokra  vetítve  a  2.  mellékletben  modelleztük,  mely
adattábla  megmutatja,  hogy  a  különböző  méretű  lakóházakban,  lakásokban  mekkora  az
építményadó éves összege, ha 1-2-3-4-5 fő életvitelszerűen él a lakásban.

Azok a helyi lakosok, családok, ahol 3-4-5 fő él életvitelszerűen egy 120 - 140 - 160 m2-es
ingatlanban, vagy nem fizetnek építményadót,  vagy csak minimális - 3000-4000-5000 Ft -
adót fizetnek jelenleg.  

Pl.  120  m2-es  ingatlanban  4  fő  él:   4  X  30  m2=120  m2  kedvezmény  jár,  tehát  az
építményadó 0 Ft. 

Abban az esetben, ha a mentesség miatt építményadót nem fizetnek a lakóház után, a garázs
után kell megfizetni az adót, mely szintén 200 Ft/m2, ennek az adója 15-20 m2-es garázs
esetén 3000 – 4000 Ft/év. 

A rendeletváltozást követően: 

A) 120 m2-es  ingatlanban 4 fő él:  4 x 20 m2 = 80 m2 kedvezmény jár,  tehát  az
építményadó 

- 200 Ft esetén: 120 m2 -80 m2 = 40 m2 x 200 Ft/m2 = 8000 Ft  /0 Ft helyett/
- 250 Ft esetén: 120 m2 -80 m2 = 40 m2 x 250 Ft/m2 = 10000 Ft
B) 120 m2-es  ingatlanban 4 fő él:  4 x 15 m2 = 60 m2 kedvezmény jár,  tehát  az

építményadó 
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- 200 Ft esetén: 120 m2 -60 m2 = 60 m2 x 200 Ft/m2 = 12000 Ft /0 Ft helyett/
- 250 Ft esetén: 120 m2 -60 m2 = 60 m2 x 250 Ft/m2 = 15000 Ft

Továbbra is lesznek olyan ingatlantulajdonosok, akik vagy nem fizetnek építményadót, vagy
csak szintén 3-4000 Ft-ot évente a lakás kisebb mérete, illetve a lakóházban életvitelszerűen
lakók magasabb száma miatt:

Azt mutatja a táblázat, hogy adómérték változás esetén hány háztartás nem fizet adót. 

Az a cél, hogy mindenki fizessen adót, és ne legyenek teljesen mentes lakóházak, ezért az
adómentesség határát az adóköteles adóalap 40 %-ban kívánjuk meghatározni. A 250 Ft-os
adómérték  és  15  m2/fő  mentesség  esetén  132  háztartás  fizet  kevesebb  adót,  20  m2/fő
mentesség  esetén  369  háztartás  adója  kevesebb  az  adóalap  40  %-nál.  A  40  %-os  határ
bevezetésével  az  adóbevétel  mérsékelt  növekedése  érhető  el,  a  szabályozás  az  egyenlő
teherviselést célozza.

Nem életvitelszerűen lakott épületek (nyaralók) 

építményadója

Az üdülőépületek építményadó mértékének növelése szintén időszerű,  az alábbi  táblázat  a
különböző mértékek várt adóbevételeit tartalmazza:

Adómérték
400,-Ft/m2 450,-Ft/m2 500,-Ft/m2

1036 db ingatlan
89.683 m2

35.873 e Ft 40.357 e Ft 42.115 eFt

növekedés összege
Ft-ban

0 4.484 eFt 9.059 e Ft

Egyéb, nem lakás céljára szolgáló helyiségek
építményadója

Helyi  adórendeletünk  az  egyéb,  nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiségek  (az  ingatlan-
nyilvántartási  bejegyzés  alapján  garázsnak,  gépjárműtárolónak,  raktárnak,  üvegháznak,
műhelynek,  szerviznek,  üzemnek,  üzemcsarnoknak,  pincének,  présháznak,  hűtőháznak,
gyárnak minősülő vagy ilyenként feltüntetésre váró épület, épületrész, továbbá a melléképület
és a melléképületrész, szálláshely, stb.) két különböző mértéket használ:

a.) magánszemély adóalany esetén 300,-Ft/m2
b.) nem magánszemély adóalany esetén 600,-Ft/m2

Az adómérték emelése javasolt 600,-Ft/m2-re, ez az adómérték a szomszédos településekkel
azonos lenne, illetve igazodna a helyi adók kivetésének jogszerűségével is, megszüntetné az
indokolatlan különbségtételt az azonos üzleti célt szolgáló építmények tekintetében.
A változás a magántulajdonban lévő üzlet, kereskedelmi egységek esetén:
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Adómérték
300,-Ft/m2 600,-Ft/m2

240 db ingatlan
15.624 m2

4 687 170 Ft 9 374 400 Ft

növekedés összege
Ft-ban

4 687 230 Ft

A  fentiekben  vázolt  adómérték-  és  kedvezménymérték  módosítását  követően  az
építményadóbevétel  megoszlása  a  következőképpen  alakul  (a  6.oldalon  lévő  diagrammal
összehasonlítva):

Életvitelszerűen
Gyenesdiáson élők

részére

lakóház , garázs

Életvitelszerűen
Gyenesdiáson nem

élők részére

lakóház, üdülő

Egyéb nem lakás
céljára szolgáló

helyiségek
magánszermélyek és

nem
magánszemélyek

esetében
kereskedelmi

egység, műhely,
szállásépület

Lakóház
vállalkozások

( Kft, Bt ) részére

lakóház, üdülő

összesen

250 Ft/m2/
15 m2 kedv.

        500 Ft/m2 600 Ft/m2 800 Ft/m2

26.508.-eFt 42.115.-eFt 25.095.-eFt 5.291.-eFt 99.009.-eFt

27 % 42 %/ 26 % 5 % 100 %

Építményadóbefizetések megoszlása a helyi adórendelet módosítás előtt:
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17 %

47 %

22 %

7 %

7%

Építményadó

Életvitelszerűen Gyenesdiáson élők 
(lakás)

Életvitelszerűen nem Gyenes-
diáson élők (nyaralók

Nem magánszemély tulajdonában 
lévő egyéb nem lakás

Nem magánszemély lakóház

Magánszemély egyéb nem 
lakóépület

Építményadóbefizetések megoszlása a helyi adórendelet módosítás után:

27%

42 %

26%

5%

Építményadó 

Életvitelszerűen Gyenesdiáson élők 
(lakóház)

Életvitelszerűen nem Gyenes-
diáson élők nyaralók

Nem lakás céljára szolgáló hely-
iségek

Nem magánszemély lakóház

Tisztelt Képviselő-testület!
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Jelen előterjesztésben bemutatásra került a helyi adórendszerünket érintő módosítási igény,
azok alátámasztását szolgáló részletes adatok. Amennyiben további adatigény vagy további
kérdés merül fel e felelősségteljes döntés meghozatalához, úgy a következő testületi ülésen
ismételten benyújtásra kerülhet, hiszen a rendelet megalkotásának határideje 2022. november
vége.

ÖSSZEFOGLALÓ

A javasolt adómérték emelése az alábbi két fő irányvonal mentén került felülvizsgálatra:
1. Igazságosabb adóztatás: Cél, hogy mindenki járuljon hozzá a közteherviseléshez, ez a

korábban  biztosított  mentességek  csökkentését  jelenti  az  arányos  közteherviselés
jegyében.

2. A  helyi  adókkal  szembeni  követelmény,  hogy  viszonylag  stabil  bevételi  forrást
biztosítsanak a település működéséhez, a gazdasági hatékonysági szempontok mellett
a  jó  helyi  adóknak  igazodniuk  kell  a  helyi  adófizetési  képességhez  is.  A  helyi
adópolitikának  a  település  feladataihoz  kell  igazodnia,  cél  a  lakosság  által  elvárt
településüzemeltetés  színvonalának  növelése,  amely  az  önkormányzat  saját
bevételeiből finanszírozható.

A  helyi  adórendelet  idegenforgalmi  adóra,  telekadóra  és  építményadóra  vonatkozó
rendelkezéseit az alábbiak szerint javasolt módosítani:

                                                                              Jelenleg                          Változást követően  

Idegenforgalmi adó mértéke 440,-Ft 550,-Ft

Telekadó 

1.) mértéke: 14,-Ft 20,-Ft
2.) mentesség  változik:  az  önkormányzat  részére  térítésmentes  útleadást  követően  a

mentesség ideje 7 év 3 év

Építményadó 

1.) mértéke 
- életvitelszerűen lakott lakóház 200,-Ft 250,-Ft
- nem életvitelszerűen lakott épület 400,-Ft 500,-Ft
2.) Mentesség: 

az életvitelszerűen lakott lakóház, lakás adóköteles területéből személyenként 
30 m2 15 m2

3.) Egyéb, nem lakás céljára szolgáló helyiségek építményadó mértéke
300,-/600,- 600,-Ft 

Ezekkel a változásokkal az alábbi az alábbi adóbevétel növekedés érhető el:

jelenlegi 2023. évtől
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- idegenforgalmi adó 32.400.- eFt 40.500.- eFt
- telekadó 11.131.- eFt 15.901.- e-Ft
- építményadó 71.794.- eFt 99.099.- eFt

Összesen 115.325.-eFt            155.500.-eFt

Gyenesdiás, 2022. október 19.

  Gál Lajos
polgármester



Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról
TERVEZET

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
és h) pontjában, valamint a Magyarország helyi  önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény  13.  §  (1)  bekezdés  13.  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a  következő
rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának illetékességi területére.

2. §

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  helyi  sajátosságok
figyelembevételével az alábbi helyi adókat vezeti be:
a) építményadó,
b) telekadó,
c) iparűzési adó,
d) idegenforgalmi adó.

2. Építményadó

3. §

Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete

4. §

Az adó évi mértéke:
a) 250,-Ft,  a  magánszemély  tulajdonában  lévő  garázs,  életvitelszerűen  lakott  lakóház,  lakás

építmény,
b) 500,-Ft, a magánszemély tulajdonában lévő üdülő, hétvégi ház, nem életvitelszerűen lakott

lakóház, lakás építmény,
c) 600,-Ft,  az  ezen paragrafus a) és b) pontjában körülírt  építményeken kívül minden egyéb

építmény,
d) 800,-Ft, a nem magánszemély tulajdonában lévő lakóház, lakás, üdülő, hétvégi ház esetén.

5. §

(1) Mentes az adó megfizetése alól
a) az a lakóházzal egybe vagy külön épített garázs, amelynek adófizetésre kötelezett adóalanya

ugyanazon építési telken lévő lakóháza, lakása után építményadót fizet;
b) jelen adórendelet hatálya alá tartozó lakóház, lakás adóköteles alapterületéből személyenként

15 m2, de maximum a lakás, lakóház hasznos alapterületének 60 %-a, ha azt a lakóház, lakás
tulajdonosa, közeli hozzátartozója (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.
§ (1) bekezdés 1. pont), élettársa, élettárs gyermeke életvitelszerűen használja,
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c) műemléképület vagy helyi védettség alatt álló épület teljes területe.

(2) Életvitelszerű a lakás, lakóház használata, ha azt az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
személy vagy személyek egész éven át, nem idényszerűen, nem időszakosan használják.

(3) Az (1) bekezdés szerinti mentesség alkalmazása során az a lakás, lakóház szolgál életvitelszerű
tartózkodásra:
a) ahonnan az  adóalany,  illetve  a  lakást  nem adóalanyként  használó természetes  személy az

életét szervezi, rendszeresen munkába vagy oktatási intézménybe indul, oda tér haza,
b) ahol az életviteléhez szükséges tevékenységeket leginkább folytatja,
c) amely családi élete helyszínéül szolgál,
d) amelyre vonatkozóan közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe,
e) amely elsődleges címként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál
f) nincs olyan más ingatlan, amelyet ténylegesen az életviteléhez szükségesen használ.

(4) Az életvitelszerű használat igazolására az érintettek írásbeli nyilatkozata szükséges.

(5)  A lakás,  lakóház  rendszeres,  életvitelszerű  használatának  vitatása  esetén  az  életvitelszerű
használat közüzemi számlákkal (vízdíj, elektromos áram) alátámasztandó.

6. §

Az önkormányzat 50 % mértékű adókedvezményt nyújthat  olyan épület  után,  amely 1945 előtt
készült,  értéke,  kivitelezési  módja,  anyaga,  állaga,  közművesítettségének  teljes  hiánya  vagy
alacsony  komfort  foka  ezt  indokolja,  és  szálláshely-szolgáltatási  tevékenység  keretében  nem
hasznosítják.

3. Telekadó

7. §

Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

8. §

Az adó mértéke 20,-Ft/m2/év.

9. §

Mentes az adó megfizetése alól
a) az építményhez tartozó 1000 m 2 földrészlet,
b) beépített lakótelek 1000 m2-t meghaladó része is, az olyan lakótelkek kivételével, amelyek a

község szabályozási terve szerint alakíthatók és az alakítással beépíthetővé válnának,
c) az  a  belterületi  földrészlet,  amely  úttal  nem  érintkezik,  és  telekalakítással  sem  válik

beépíthetővé,
d) a  beépítetlen  belterületi  földrészlet  megművelt  szőlőkultúrával  betelepített  része.  A

mentességet  évente  kérelmezni  kell,  az  500  m  2 feletti  szőlőterület  esetén  a  kérelemhez
mellékelni  kell  a  hegyközséghez  történő  bejelentkezés  igazolását,  mellyel  közhitelesen
bizonyítható,  hogy  a  kérdéses  tárgyi  szőlőterületen  a  szakmai  szabályoknak  és  közismert
elvárásoknak megfelelően szőlőtermesztés folyik.  Az adómentesség csak helyszíni szemlét
követően állapítható meg.
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e) az  a  magánszemély  tulajdonában  lévő  ingatlan,  amelyből  legalább  50  m2  földterület
ingyenesen közterület  céljára  az  önkormányzat  tulajdonába  került.  Különösen méltánylást
érdemlő esetben a jegyző felmentést adhat az 50 m2-es korlátozás alól. Az ilyen adómentesség
a magánszemély adóalanyt az ingyenes útleadást követő év január 1. napjától számított 3. év
december 31. napjáig illeti meg. A mentesség kizárólag csak egy ingatlanra vonatkozóan illet
meg az adózót, függetlenül a kialakított ingatlanok számától. A mentesség kizárólag azt a
magánszemélyt illeti meg, aki az önkormányzat részére térítésmentesen a területet átadta, az
ingatlan későbbi tulajdonosait e mentesség nem illeti meg.

f) magántulajdonban lévő közforgalom elől elzárt vagy közforgalom elől el nem zárt magánút,
g) a  település  kereskedelmi,  szolgáltató  gazdasági  övezetében  (Gksz1-Gksz2)  található

földterület, mely ingatlanon lévő építmény után tulajdonosa építményadót fizet.

4. Idegenforgalmi adó

10. §

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

11. §

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 550,-Ft.

12. §

Az adókötelezettség alól mentes a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.)
31. §-ában meghatározott mentességen túl az önkormányzat által meghívott vendég.

5. Helyi iparűzési adó

13. §

Az adó évi mértéke az adóalap 2,0 %-a.

6. Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

15. §

E rendeletben nem szabályozott adózási kérdésekben a Htv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

16. §

E  rendelet  hatályba  lépése  előtt  megállapított,  a  helyi  adókról  szóló  17/2015.  (XI.27.)
önkormányzati rendelet 9. § e) pontjában biztosított mentességet annak lejártáig biztosítani kell.

17. §

Hatályát veszti a helyi adókról szóló 17/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet.
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Végső előterjesztői indokolás

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 6. §-a szerint az Önkormányzat
adómegállapítási joga a következőkre terjed ki:

- vagyoni  típusú  adót  (építményadó,  telekadó),  kommunális  jellegű adót,  helyi  iparűzési
adót, vagy ezek valamelyikét bevezesse, hatályon kívül helyezze, módosítsa, azonban az
évközi módosítás naptári éven belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit;

- meghatározza az adó bevezetésének időpontját és időtartamát;

- az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez
és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan -  az e törvényben meghatározott
felső  határokra,  illetőleg  ezen  felső  határoknak  2005.  évre  a  KSH  által  2003.  évre
vonatkozóan közzétett fogyasztói árszínvonal-változással, 2006. évtől pedig a 2003. évre
és  az  adóévet  megelőző  második  évig  eltelt  évek  fogyasztói  árszínvonal  változásai
szorzatával  növelt  összegére  (a  felső  határ  és  a  felső  határ  növelt  összege  együtt:
adómaximum) figyelemmel – megállapítsa. (Ez tehát egy kettős korlát: az abszolút korlát a
törvényi  felső  adómaximum,  relatív  korlát  a  helyi  sajátosság,  illetve  az  adóalanyok
teherviselő képessége)

- a  törvényben  meghatározott  mentességeket  további  mentességekkel,  illetőleg  a
kedvezményeket további kedvezményekkel kibővítse

Az önkormányzatok szuverén módon dönthetnek arról, hogy gazdálkodási feladataik és az ehhez
szükséges forrásképzés érdekében élnek-e és milyen mértékben - a Htv. keretei között - a helyi
adóztatás eszközével. A Htv. szerint az önkormányzatok illetékességi területükön öt féle helyi adót -
építményadót,  telekadót,  kommunális  adót,  idegenforgalmi  adót  és  helyi  iparűzési  adót  -
vezethetnek be.

A helyi adókkal kapcsolatos jogi szabályozás kétszintű. Törvényi szinten a Htv.határozza meg:

- az önkormányzatok által bevezethető valamennyi adónemre irányadó általános szabályokat (pl.
adóalanyok köre, milyen adótárgyak után állapítható meg helyi adó),

- az önkormányzatok adó-megállapítási jogára és korlátaira vonatkozó rendelkezéseket, továbbá

- az egyes adóra vonatkozó sajátos előírásokat.

 A jelenlegi adómérték emelés az alábbi két fő irányvonal mentén került felülvizsgálatra:

1. Igazságosabb  adóztatás:  Cél,  hogy mindenki  járuljon  hozzá  a  közteherviseléshez,  ez  a
korábban biztosított mentességek csökkentését jelenti az arányos közteherviselés jegyében.

2. A  helyi  adókkal  szembeni  követelmény,  hogy  viszonylag  stabil  bevételi  forrást
biztosítsanak a település működéséhez, a gazdasági hatékonysági szempontok mellett a jó
helyi adóknak igazodniuk kell a helyi adófizetési képességhez is. A helyi adópolitikának a
település  feladataihoz  kell  igazodnia,  cél  a  lakosság  által  elvárt  településüzemeltetés
színvonalának növelése, amely az önkormányzat saját bevételeiből finanszírozható.

Helyi adómértékek 2023. január 1-jétől

                                                                       Jelenleg                      Változást követően

Idegenforgalmi adó mértéke                  440,-Ft                                550,-Ft

Telekadó                                                         14,-Ft/m2                          20,-Ft/m2

4



Építményadó 

életvitelszerűen lakott lakóház                  200,-Ft/m2                        250,-Ft/m2

nem életvitelszerűen lakott épület           400,-Ft/m2                        500,-Ft/m2

    Egyéb, nem lakás céljára szolgáló helyiségek

                                                                       300,-/600,Ft/m2           600,-Ft/m2

Iparűzési adó                                                      2%                                   2%

 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stab.tv.)
32.§-a szerint adókötelezettséget megállapító, az adóalanyok körét bővítő, az adó mértékét növelő,
illetve kedvezményt, mentességet megszüntető jogszabály kihirdetése és hatályba lépése között
legalább 30 napnak el kell telnie.

A  Htv.  6.§  a)  pontja  előírja,  hogy  adóéven  belül  az  adónemhez  kapcsolódó  adóteher
rendeletmódosítással nem súlyosbítható, vagyis amennyiben az adórendelet módosítása új adónem
bevezetésére,  vagy  adómérték  növelésére  irányul,  annak  évközi  hatályba  léptetésére  nincs
lehetőség, csupán január 1-jétől léphet hatályba.
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GYENESDIÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., 

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: jegyzo@gyenesdias.hu 

 83/312-737, fax: 83/314-550 

 

Szám: 171-140-1/2022. 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. október 25-én tartandó ülésére a 

településrendezési eszközök 2022. évi felülvizsgálata tárgyában. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 15/2018.(XII.19.) önkormányzati 

rendeletével alkotta meg a Helyi Építési Szabályzatot, illetve a 124/2018. (XII. 18.) számú képviselő-

testületi határozattal fogadta el a településrendezési tervet. Az elfogadást követően már három 

alkalommal módosította a településrendezési eszközöket. 

 

A 44/2022. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozatával Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testülete a hatályos településrendezési eszközeinek módosítását határozta el. 

 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a Gyenesdiás településrendezési eszközeinek 2022. évi I. 

számú módosításáról döntött, az eljárás 21 ügyet tartalmaz. A 7. számú módosítás okafogyottá vált, 

ezért arról nem kell dönteni. 

 

 

A módosítás véleményezési eljárása a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának 

rendjéről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) 

Kormányrendelet 66. § szerint általános eljárásban történik, az eljárás menetét a 62-67. § szabályozza. 

 

Jelen dokumentáció az adatszolgáltatási szakasz megindítását szolgáló anyaga.  

 

 

MÓDOSÍTÁSI TÉTELEK 

 

Jelen módosítási eljárás az alábbi elemeket tartalmazza: 

 

Sorszá

m 
Módosítás tárgya 

1. Strandi zöldterület övezeti jelének pontosítása 

2. 728/11-13 hrsz-ú.  ’úszótelkek ’ 100%-os beépíthetőségének biztosítása. 

3. Telekalakítási és beépítési javaslat kidolgozása a vízparti Vt fejlesztési területekre vonatkozóan. 

4. Margaréta utca végén a gyalogút megszűntetése 

5. 
A Hunyadi közben keleti oldalán elhelyezkedő telkeken jelölt kötelezően kialakítandó és 
fenntartandó zöldfelület felülvizsgálata.  

6. Galagonya utcánál a kilátási pont miatt tervezett közterület szélesítés megszüntetése. 
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7. Az iparterületen tervezett út nyomvonalának pontosítása. 

8. A főépítmény fogalmának pontosítása a HÉSZ-ben. 

9. 
A HÉSZ pontosítása, egyértelműsítése a Telekszélesség és az utcafronti szélesség 

fogalomhasználatát illetően. 

10. 
Béke utca és Toldi köz tervezett szélesítésének törlése a szabályozási tervről, és a szent István 

utca szabályozásának felülviszgálata. 

11. A 1272/1 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolásának módosítása (Lke-1-re) 

12. 
Kossuth utca – Csokonai Vitéz Mihály utca közötti Vt-6 övezetben a Csokonai utca felőli előkert 

méretének módosítása a kialakult (vagy 3,0 ) méretre. 

13. Kossuth Lajos u. 16-22. ingatlanok átsorolása üdülőterületből lakóterületbe. 

14. A Meleghegyi köz és a 1491/4 hrsz út összekötésének megszüntetése 

15. 
Madách utca menti Vt-2 és Vt-2 területeken a beépíthetőség korlátozása, a távlati közterületi 

fejlesztések érekében 

16. Tulipán kemping feletti azonos hasznosítású területek kerüljenek Üü-2 övezetbe 

17. 
Ev övezetben (vagy általánosságban minden övezetben) rögzíteni, hogy közcélú közművek és 

berendezéseik elhelyezhetők. 

18. 

A Pince utca északioldali telkeken jelölt kötelezően kialakítandó és fenntartandó zöldfelület 

felülvizsgálata, a felületre vonatkozó előírások pontosítása, különös tekintettel a meglévő 

épületekre. 

19. 
Településrendezési tervek jogszabályi harmonizációja (országos és megyei területrendezési 

terveknek való megfelelés ellenőrzése) 

20. Galagonya utca övezetében a lakóházak arányának pontosítása 

21. 
Új beépítésre szánt terület kijelölése során a 2018. évi CXXXIX. törvény értelmében új 

zöldfelület kijelölése szükséges. 

22. 

Lke zónák esetében, a meglevő, természetben kialakult épületeknél a tetőtérbeépítés 

megvalósítható maximum 1 újabb lakás kialakításával, amennyiben egy lakásra min. 200 m2 

zöldfelület biztosított. 

 



A MÓDOSÍTÁSI TERÜLETEK HELYSZÍNEI 

 



Határozati javaslat: 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a hatályos településrendezési 

eszközeinek módosítását határozza el, ennek érdekében: 

 

1. a településrendezési eszközeinek 2022. évi I. számú módosításához, az adatszolgáltatási 

szakasz megindításához szükséges dokumentációt az alábbi pontok szerint elfogadja. 

 

Sorszám Módosítás tárgya 

1. Strandi zöldterület övezeti jelének pontosítása 

2. 728/11-13 hrsz-ú.  ’úszótelkek ’ 100%-os beépíthetőségének biztosítása. 

3. Telekalakítási és beépítési javaslat kidolgozása a vízparti Vt fejlesztési területekre vonatkozóan. 

4. Margaréta utca végén a gyalogút megszűntetése 

5. 
A Hunyadi közben keleti oldalán elhelyezkedő telkeken jelölt kötelezően kialakítandó és 
fenntartandó zöldfelület felülvizsgálata.  

6. Galagonya utcánál a kilátási pont miatt tervezett közterület szélesítés megszüntetése. 

7. A főépítmény fogalmának pontosítása a HÉSZ-ben. 

8. 
A HÉSZ pontosítása, egyértelműsítése a Telekszélesség és az utcafronti szélesség 

fogalomhasználatát illetően. 

9. 
Béke utca és Toldi köz tervezett szélesítésének törlése a szabályozási tervről, és a szent István 

utca szabályozásának felülviszgálata. 

10. A 1272/1 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolásának módosítása (Lke-1-re) 

11. 
Kossuth utca – Csokonai Vitéz Mihály utca közötti Vt-6 övezetben a Csokonai utca felőli 

előkert méretének módosítása a kialakult (vagy 3,0 ) méretre. 

12. Kossuth Lajos u. 16-22. ingatlanok átsorolása üdülőterületből lakóterületbe. 

13. A Meleghegyi köz és a 1491/4 hrsz út összekötésének megszüntetése 

14. 
Madách utca menti Vt-2 és Vt-2 területeken a beépíthetőség korlátozása, a távlati közterületi 

fejlesztések érekében 

15. Tulipán kemping feletti azonos hasznosítású területek kerüljenek Üü-2 övezetbe 

16. 
Ev övezetben (vagy általánosságban minden övezetben) rögzíteni, hogy közcélú közművek és 

berendezéseik elhelyezhetők. 

17. 

A Pince utca északioldali telkeken jelölt kötelezően kialakítandó és fenntartandó zöldfelület 

felülvizsgálata, a felületre vonatkozó előírások pontosítása, különös tekintettel a meglévő 

épületekre. 

18. 
Településrendezési tervek jogszabályi harmonizációja (országos és megyei területrendezési 

terveknek való megfelelés ellenőrzése) 

19. Galagonya utca övezetében a lakóházak arányának pontosítása 

20. 
Új beépítésre szánt terület kijelölése során a 2018. évi CXXXIX. törvény értelmében új 

zöldfelület kijelölése szükséges. 



21. 

Lke zónák esetében, a meglevő, természetben kialakult épületeknél a tetőtérbeépítés 

megvalósítható maximum 1 újabb lakás kialakításával, amennyiben egy lakásra min. 200 m2 

zöldfelület biztosított. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a településrendezési eszközök 2022. évi I. számú módosítását, 

az adatszolgáltatási szakasz megindításáról gondoskodjon. 

 

Határidő: következő testületi ülés 

Felelős:  Gál Lajos polgármester  

Czibor Zoltánné jegyző 

   

 

Gyenesdiás, 2022. október 20. 

 

        Czibor Zoltánné 

         jegyző 

 



   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

Szám: 171-141/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. október 25-én tartandó
ülésére  az  energiafelhasználás  csökkentésére,  valamint  energiatakarékossági  intézkedési
terv elfogadása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktus, valamint az elhibázott európai szankciós
politika  miatt  kialakult  magas  infláció a  környező  országokban  és  Magyarországon  is
éreztetik negatív hatásukat. Ennek következményei között szerepelnek a megugró igen magas
energiaárak. Mind a villamos áram, mind a földgáz ára is olyan mértékben emelkedik, hogy
mindenképpen  szükséges  egy  első  lépésben  a  2022/2023-as  fűtési  szezonra  vonatkozó
energia-takarékossági  intézkedési  program  végrehajtása.  Ebben  a  fontossági  sorrend  első
helyére rangsorolva egy rövid távú energiahatékonysági intézkedési terv elkészítését a teljes
energetikai felmérés elvégzése nélkül. 
Fontos leszögezni, hogy egy települési Önkormányzat semmilyen mértékben sem előidézője
annak a helyzetnek, hogy ezek a lépések szükségessé váltak, hanem kizárólag elszenvedője.
Mi is ugyanígy vagyunk ezzel és koncepcionálnunk és a jövő évben kalkulálnunk is kell egy
jelentős energia költség növekedéssel.

A közfeladatokat ellátó intézmények esetében a 2020., 2021. és a 2022. évi fogyasztási adatok
kigyűjtése a hivatali kollégák segítségével már a nyár vége felé elkezdődött, majd ezt követte
a beavatkozási pontok, módszerek felsorolása, mely alapján most nyílik arra lehetőség, hogy a
fenntarthatóság és a klímavédelem iránt elkötelezett Képviselő-testület döntést hozzon arról,
milyen irányelvek alapján valósuljanak meg különböző intézkedések. 
Jelen előterjesztés általánosságban bemutatja a beavatkozási pontokat és iránymutatást ad az
önkormányzatnak  és  az  intézmények  vezetőinek  arra,  hogy  saját  intézményeikben  az
adottságaikhoz, közszolgáltatásukhoz és munkavállalóik közösen meghatározott vállalásaihoz
igazítva meghatározzák az intézmények egyedi intézkedéseit ez év november 15-ig.

Az Országos Fenntartható Energia és Klíma Akciótervben elfogadott célok elérése érdekében
a települési  önkormányzatok intézményeik energetikai  felmérése alapján egy – a meglévő
helyi klímastratégiában is megjelölt - intézkedési terv elkészítését kezdeményezzék, majd az
abban  foglaltakat  megvalósítsák.  A  beruházást  nem  igénylő  beavatkozások  azonnali
végrehajtása, a minimális ráfordítást igénylő beavatkozások költségigényének nagyságrendi
meghatározása  lehetővé  teszi,  hogy  a  költségvetés  tartalékából  átcsoportosítható  forrást
allokáljon a települési  önkormányzat Képviselő-testülete a beszerzésekre annak érdekében,
hogy  a  megnövekedett  energiaárak  okozta  kiadás  növekedését  az  energia-felhasználást
csökkentő fejlesztésekkel kompenzálni tudja. 
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A  beruházást  igénylő  és  hatásában  jelentős  fejlesztési  igények  felmérése,  összesítése
energetikai tervezői munkát igényel és ezzel meghatározhatóvá válik azon forrás mennyisége
is, amely a későbbi fejlesztésekhez szükséges.
Az Európai  Bizottság  által  2008-ban  létrehozott  Polgármesterek  Szövetsége  (Covenant  of
Mayors)  egy  olyan  egyedülálló  mozgalom,  amely  a  helyi  és  regionális  önkormányzatok
támogatásával önkéntes elkötelezettséget vállal az energiahatékonyság növelése és a megújuló
energiaforrások hasznosítása iránt.  Az elkötelezettséggel a Covenant aláíróinak az a célja,
hogy elérjék és túlszárnyalják az Európai Unió által 2030-ra kitűzött 40 %-os CO2-kibocsátás-
csökkentést. 
Ehhez  a  kezdeményezéshez  csatlakozott  2017  áprilisában  a  Gyenesdiási  Klímastratégia
elfogadásával  önkormányzatunk  is,  melynek  egy  későbbi  fázisa  lesz  az  intézményekre
lebontott,  Települési  Fenntartható  Energia  és  Klíma  Akcióterv  (SECAP).  A  kitűzött  cél
eléréséhez  az  energiafelhasználás  csökkentése  nagymértékben  hozzájárul,  ezért  a  helyi
beavatkozási pontok, intézkedések meghatározása elengedhetetlen. 
A település egészére vonatkozó energiahatékonysági elemeken túl külön az önkormányzatra
vonatkozó  klímastratégiai  rész  megfogalmazza:  „Energiahatékonysági  beruházások
önkormányzati  épületeknél:  Az önkormányzat energiahatékonysági  beruházásaival  egyrészt
ösztönzően  hathat  a  település  lakosságára  és  vállalkozásaira,  másrészt  az  üzemeltetett
épületállományról több információval rendelkezik, és a későbbi beruházásokra is közvetlen
hatással  van,  ellentétben  a  klímaterv  más  szektorokat  is  érintő  intézkedéseivel.  Ezért
kiemelten  fontos  az  önkormányzati  folyamatos  épületállomány energia-hatékony  felújítása,
karbantartása." 

Az energiatakarékossági intézkedésekhez a hivatali műszakos kollégákkal áttekintettük
az  érintett  önkormányzati  épületállományra  vonatkozó,  szolgáltatott  fogyasztási
statisztikákat, szerződéseket, az épületek állagát, illetve az eddig megvalósult környezet-
energetikai beruházásokat. Mindemellett fel lett kérve egy épület  energetikus is, Bíró Zsolt
személyében,  aki  5 önkormányzati  épület  állapotfelmérését,  valamint  energia-takarékosabb
üzemmódra történő átállításuk vonatkozásában is irányt fog mutatni a Képviselő-testületnek. 

Az alábbi  táblázat  bemutatja  a  jelenlegi  intézményi  élő  szerződéses  és  lejárt  jogviszonyú
szolgáltatói együttműködéseit önkormányzatunknak.

Áramszerződések éves fogyasztás ár
Konyha 2023.01.01 2024.12.31 14608 kWh 70,80 Ft/kWh
Művelődési ház Kossuth 93 2021.02.01 2022.12.31 12000 kWh 23,74

2023.01.01 2024.12.31 12000 kWh 192,05
Hivatal Kossuth 97. 2022.01.01 2023.12.31 5100 kWh 51,40

Gáz szerződések Hivatal Kossuth 97. 2021.10.01 2024.10.01 4,24 Ft/MJ
Konyha Bartók B. 1. 2020.11.01 2021.11.01 16000 m3 2,085 Ft/GJ
Orvosi Jókai 3 2022.05.01 2025.05.01 5,00 Ft/MJ
Orvosi Jókai 3. 2022.05.01 2025.05.01 5,00
Malom Malom 5 2022.05.01 2025.05.01 5,00
Konyha Bartók B. 1. 2022.12.01 33,69 Ft/MJ

Összesen  5  önkormányzati  intézményről  és  a  településüzemeltetés  kötelékébe  tartozó
épületekről kaptunk gáz és áramfogyasztási adatokat. Látható, hogy két helyszínen lehetnek
jelentősebb költségvetési  többletkiadások, a Konyhánál és az új Művelődési intézménynél,
ahol melegítőkonyha és ebédlő is üzembe került.
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Megnyugtató és a fenti táblázatból kitűnik, hogy az energiaszerződéseink élnek, így az
önkormányzat belátható ideig biztonsággal tudja működtetni legtöbb intézményét. Az új
melegítőkonyhás  Művelődési  Ház  tetőszerkezetére  szerelt  és  aktivált  fotovoltaikus
rendszer áramtermelési elszámolása is év végén kompenzációt jelenthet.
Nagyobb  energiahatékonysági  (pl.  hőszivattyús  rendszer,  konténerkazán,  egyéb)
beruházást később csak a felkért energetikus által leírt módon javaslom a Képviselő-
testületnek előkészíteni.  Addig is  rövidtávon az energiatudatosságot és  az  intézményi
takarékoskodást, a felesleges fogyasztási helyek kiiktatását javaslom megtenni.
Az energetikusnak fő feladat lesz, hogy a 2018-19-es fogyasztási adatok és a kovid időszak
2021-22 időszak elemzéséből mutassa ki a normál és a covid alatti csökkentette üzem szerinti
fogyasztást is.

Az  energiatudatos  épülethasználat  nem  jelenti  a  szükséges  komfort  csökkenését.  A
munkavégzéshez  vagy  az  épület  rendeltetésszerű  használatához  szükséges  légállapot
biztosítása  (hőmérséklet,  szellőzés,  friss  levegő  biztosítása,  megvilágítás)  azonban
mindenképpen  szükséges,  azok  hiánya  a  figyelem  romlását,  súlyosabb  esetben
megbetegedést,  munkahatékonyság  romlást  okozhat.  Az  energiatudatos  épülethasználati
intézkedések  megtervezésénél  és  bevezetésénél  figyelemmel  kell  lenni  az  adott  épületben
folyó  tevékenységhez  szükséges,  jogszabályban  vagy  szabványban  előírt  komfort-
követelményeket.
A jelenlegi helyzetelemzés alapján feltárt, kiugróan magas energiafogyasztású területekhez,
tevékenységekhez kapcsolódóan tudatos takarékos használati módok is meghatározhatók.

A  következő  időszaktól  kampányjellegű,  de  időszakonként  ismétlődő  szemléletformálás
tervezése,  bevezetése  a  célszerű.  Ennek  során  ismertetni  kell  a  munkatársakkal,  az
energiahatékonysággal és klímaváltozással  kapcsolatos kötelezettségeket,  valamint  be lehet
mutatni az intézmény helyzetét, az energiafogyasztásával kapcsolatos tényeket.
Az  elérhető  célok,  módszerek  megfogalmazása  az  épületekben  huzamosan  tartózkodó
munkatársak  közös  elhatározása  kell,  hogy  legyen.  Ez  a  közös  gondolkodás  és  tartalom
kidolgozás a megvalósítás sikerességét is befolyásolja.

Általánosságban a következő beavatkozási pontok lehetségesek -  Országos Fenntartható
Energia és Klíma Akciótervben szerepeltetett kivonat szerint

Beruházást nem igénylő beavatkozások (alternatívák)
- gépészeti,  épületgépészeti  veszteségfeltárás vagy energetikai audit elkészíttetése (ez most
van folyamatban, a következő testületi ülésen tárgyaljuk)
-  a  távmunka  heti  egy  vagy  két  napra  történő  bevezetése;  esetleg  4  napos  munkarend
átgondolása, a téli igazgatási szünet meghosszabbítása
- üzemeltetési szokások változtatása, felelősök kijelölése (pl. nyáron éjszakai átszellőztetés;
gépi szellőztetés hiányában ésszerű szellőztetés télen)
- üzemeltetési menetrendek átalakítása (fűtési, hűtési, szellőztetési napi, heti menetrend, az
üzemszünetben a belső hőmérséklet csökkentése a fűtési szezonban, hosszabb szünetekben az
intézményi használati melegvíz cirkuláció szüneteltetése)
-  fűtési  rendszer  vízhőmérsékletének  csökkentése  (pl.  gáz  üzemmód  esetén  17-18  0C-ra
történő visszavétele)
- lekötött teljesítmények csökkentésének lehetőségei, szolgáltatói szerződések felülvizsgálata 
- az energia (villany, gáz) beszerzésre vonatkozó beszerzési eljárások felülvizsgálata szakértő
közreműködésével
- tervszerű megelőző karbantartás (belső légtérszenzorok beszerelése)
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-  üzemviteli  javaslatok  -  a  rendszerek  üzemelési  hatékonysága a  rendszeres  ellenőrzéssel,
karbantartással  növelhető  (rendszerek  beszabályozása,  a  szabályozó  elemek  állapotának
ellenőrzése, rendszerlégtelenítés, hőszigetelés ellenőrzése)
-  szemléletformáló  intézkedések:  üzemeltető  személyzet,  dolgozók  energiahatékonysági
képzése, felhasználói szokások megváltoztatása, tájékoztató kiadványok kiadása, kihelyezése,
megosztása, energia-megtakarításra vonatkozó dolgozói javaslatok támogatása, motiváció.

Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások (alternatívák)
-  a  világítási  rendszer  programozott  működtetése,  ahol  szükséges  jelenlét-érzékelők
felszerelése
-  energiatakarékos  világítótestek  beszerzése  (kül-  és  beltérben),  ahol  még  nincs  ilyen
rendszerű
-  energiatakarékos  berendezések  (számítógépek,  monitorok,  hűtők,  stb.)  beszerzése,  a
meglévő  berendezések  használata  során  az  energiatakarékos  használatra  való  törekvés
(monitor, számítógép kikapcsolása után a hálózatból való leválasztása)
-  légtechnikai  rendszerek  beszabályozása,  jelenlét-érzékelők  felszerelése,  légtechnikai
rendszerek légtömörségének fokozása
- szivattyúk, ventilátorok felülvizsgálata, szükség szerint cseréje
- fűtési, hűtési és légtechnikai beszabályozások finomhangolása
-  termosztatikus  radiátorszelepek  beépítése,  ahol  hiányos  (ezek  alacsony  szintre  állítása,
visszavétele a hétvégékre, igazgatási szünetekre)
- a használatnak megfelelő időprogram szerinti vezérlés a használati melegvíz hálózatban (pl.
ahol jelentős mennyiségű meleg vizet használnak)
- ablakok, ajtók ütközésénél rugalmas tömítés elhelyezése, légzárás javítása (zárszerkezetek
javításával,  beállításával),  ajtóknál huzatfogó kefe felszerelése,  ajtócsukó, légfüggöny vagy
télen textilfüggöny felszerelése
- hővisszaverő felületű rolók felszerelése, 
- a radiátorok mögött hőtükörlap elhelyezése
-  mozgatható  árnyékolók  felszerelése  az  üvegfelületek  külső  oldalán,  amelyek  nyáron
csökkentik a belső hőmérsékletet és a zavaró erős napsütést, ezáltal a gépi hűtés időtartamát
csökkenthetik,  télen  pedig  nem  csökkentik  a  megvilágítást  és  a  napsütésből  származó
hőnyereséget
- almérők beépítése, helyi elszámolás.

Beruházást igénylő intézkedések (alternatívák)
-  energia-megtakarítási  terv készítése  minden nagyobb fogyasztású intézmény esetében  (a
most készülő tervezés ezzel is foglalkozik!)
- épületburok utólagos hőszigetelése, ahol még nincs
- nyílászárók cseréje (főképp régebbi és korszerűtlen épületek esetén)
- árnyékolók felszerelése, reflexiós üvegezés
-  fűtési,  hűtési,  légtechnikai  rendszerek  korszerűsítése  (hőszivattyús rendszerek  fűtőérték
igény szerint megterveztetése, pályázat útján történő megvalósítása)
-  fűtési-,  hűtési,  légtechnikai  rendszerek  új  koncepcióval,  csőhálózati  és  hőleadói
rekonstrukciók  elemzésével,  légcsatorna  hálózatok  átalakítási  javaslataival,  ahol  lehet
hővisszanyerő beépítésével
- megújuló energetikai hasznosítás a vizsgált épületek környezetében (napkollektor, napelem,
levegő/víz  hőszivattyús  rendszerek,  talajszondás  hőszivattyús  rendszerek,  geotermikus
energiahasznosítási lehetőségek).
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A jelenlegi helyzet ismertetése (helyzetelemzés)
A Gyenesdiási Községháza (Polgármesteri Hivatal, Könyvtár) és a közszolgáltatást ellátó más
intézmények  műszaki  állapota  nagyon vegyes  képet  mutat.  Van olyan épület,  amely  nem
régiben teljes  körű energetikai  felújításon esett  át  /KEOP pályázatok/,  fejlesztési  igénye a
jövőbe mutató megújuló energiaforrás kialakítására irányul (Konyha, Óvoda, Hivatal),  míg
ezzel  szemben  vannak  olyan  épületek,  amelyekben  teljes  nyílászáró  csere,  hőszigetelés,
fűtésrendszer,  valamint  világítás  korszerűsítés  a  feladat,  melyhez  a  forrás  nem  áll
pillanatnyilag  rendelkezésre  (Hivatal).  A munkavállalók  ismeretszintje  nagyon  különböző,
mely  feladatot  jelent  tudásmegosztás  terén  minden  intézményvezetőnek.  Jelenleg  egyik
intézmény sem foglalkoztat energetikust.

Jelenleg a 2022-es települési költségvetés stabil, az energiaszerződéseink jórészt élnek, nem
számolunk  azok  felbontásával.  Az  önkormányzat  biztonsággal  tudja  működtetni  az
intézményeket,  így más településekkel  ellentétben Gyenesdiáson nem készülünk 2022-ben
intézmények bezárására, közvilágítás lekapcsolására.
A 2023-ra vonatkozó döntések meghozatala során a legfőbb elv az, hogy az önkormányzati
alapszolgáltatások  NEM  sérülhetnek  és  azoknak  mindenképpen  tovább  kell  működni.
Ezeknél az intézményeknél és szolgáltatásoknál semmilyen változás nem lesz 2023-ban, tehát
ugyanúgy tovább működnek a családok és a polgárok érdekében, mint most.

A díjfizetést  tekintve  általánosságban  elmondható,  hogy a  Hivatalra  és  az  Intézményekre
vonatkozóan  nagyrészt  határozott  időre  (2023.  december  31.  –  2025.  május  1.-ig)  szóló
szerződések  vannak  hatályban,  meghatározott  (bár  eltérő  mértékű)  havi  díjjal.  A Konyha
gázszerződése vonatkozásában a szolgáltató nem közölt új árat,  így a következő időszakra
konkrét  összeg  nem tervezhető.  Jelen  költségvetési  évet  terhelő  becsült  értékeket  a  fenti
táblázat tartalmazza, melyek betervezettek.

Részletes  ismetető  és  javaslatok  a  Gyenesdiási  energiafelhasználás  általános
csökkentésére

Elsődleges cél az önkormányzati dolgozók megtartása, valamint a törvényben foglalt kötelező
önkormányzati feladatok biztosítása. Koncepcionálni kell, hogy a jövő évi szinte változatlan
bevételi oldallal szemben egy jelentősen megnövekvő üzemeltetési kiadási oldal fog állni. A
következő javaslatok a dologi kiadások csökkentését célozzák, szem előtt tartva, hogy ne a
személyi jellegű kiadások kerüljenek visszavágásra.

Az  önkormányzat  intézményei,  polgármesteri  felkérésre  benyújtották  energiatakarékossági
javaslataikat, a határozati javaslatban szereplő intézkedési terv a javaslatok felhasználásával,
azokat egyes esetekben módosítva készült el.  
A  fűtést  illetően  az  intézmények  nagy  része  gázüzemű,  mint  például  a  Polgármesteri
Hivatal /együtt a Könyvtárral és a Pásztorházzal/, Konyha, Óvoda, Bölcsőde, Orvosi rendelő.
Elektromos  rendszer  lett  kiépítve  az új  Művelődési  intézményben,  ahol  a melegítőkonyha
működése most szeptemberben indult el. Az önkormányzat által működtetett Pékmúzeum és
Herbárium is elektromos fűtésre lett átállítva. 
A  Turisztikai  Egyesületi  Iroda  fűtése  infrapaneles  rendszerű,  takarékos  üzemmódú,
szabályozható.  A  Gyenesi  Kinizsi  SK  sportöltözője  gázüzemű,  az  energiacsökkentést  téli
üzemtakarékos módra kértem átállítani, a helyiségek részleges lezárásával.
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A közintézményeink mindegyike hőszigetelt, korszerű nyílászárókkal rendelkezik. A legtöbb
épület tetőszerkezetére fotovoltaikus rendszer került kiépítésre, melynek a hatékonysága 35-
50 % közötti megtakarítást realizált eddig az energiaszámlák vonatkozásában. 

A bölcsőde esetében a nyitvatartási idő szűkítését nem javaslom, az óvoda esetében kisebb
gyermeklétszám esetén a délutáni órákban a csoportösszevonás megvalósíthatóságát viszont
vizsgálni érdemes, illetve a téli szünetben a teljes bezárás - a szülői igények felérése után -
feltételeit  vizsgálni  lehet.  A fűtési  időszakban is  nyitva lévő intézményekben (Művelődési
Ház,  Polgármesteri  Hivatal),  általánosságban  25  -30  %-os  hőmennyiség  csökkentést
rendeltem el, és utasítottam az intézményvezetőket ezek betartására, intézményi programterv
kidolgozására.

A közvilágítás biztosítása kötelező önkormányzati feladat, azonban a nagyközségben jelenleg
olyan tér és díszvilágítások is üzemelnek, amelyek kikapcsolásával, megszüntetésével jelentős
megtakarítás érhető el.

Az  eddig  ismertetett,  valamint  az  egyéb  tervezett  intézkedések  a  határozati  javaslatban
kerülnek  részletezésre.  A  jövő  évben  fizetendő  villamos  áram  díja,  valamint  a  gáz  ára
egyelőre  nem  ismert,  tehát  pontos  számok  nem  állnak  rendelkezésünkre.  Az  elhúzódó
ukrajnai  háború  és  az  Oroszország  ellen  folytatott  szankciós  politika  a  magyar  népesség
többségét érintő jelentős életszínvonal eséshez vezethet.
Nálunk is akárcsak számos más ország esetében, sajnos már nem csupán az a kérdés, hogy
mennyibe  fog  kerülni  fűtés  és  a  villamos  energia,  hanem  hogy  lesz-e  elegendő
tüzelőanyagunk, közösségi szintereinket tudjuk-e működtetni!

Az alábbi javasolt  intézkedéseket a jelenlegi tudásunk szerint mindenképpen szükségesnek
tartom,  még  akkor  is,  ha  az  elért  megtakarítás  teljes  mértékben  nem  is  kompenzálja  a
többszörösére emelkedő energiaárakat.

Kérem az intézkedési terv és a határozati javaslat elfogadását!

INTÉZKEDÉSI TERV

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatát, intézményeit és szolgáltatásait érintő
energiatakarékossági lépésekről

Jelen intézkedési  tervben foglaltak  – eltérő  rendelkezés  hiányában – 2022. október  15-től
2023. április 15-ig alkalmazandók.
A  Gyenesdiási  intézmények  által  készített,  energiatakarékos  üzemeltetésre  vonatkozó
javaslatcsomagjai  jelen  intézkedési  terv  mellékletét képezik,  az  azokban  foglaltak
alkalmazandók,  de  az  intézkedési  terv  pontjai  egyes  esetekben  kiegészítik  és  módosítják
azokat.
A 2022.  október  01.-vel  hatályba  lépő  kormánydöntés  értelmében  a  „gázkrízis”  miatt  az
állami intézményekben a kormány előírta a maximális  hőmérsékletet  (18 °C) a fogyasztás
csökkentés elősegítésére (353/2022 (IX.19.) Korm. rend.).
A kormány az intézkedéseket annak érdekében hozta, hogy intézményi szinten is teljesíthető
legyen a 25-30 % -os energia fogyasztási megtakarítás.
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Önkormányzatunk igyekszik igazodni a Kormány által hozott rendeletekhez, ennek eléréséhez
az alábbi intézkedéseket tervezi meghozni a fogyasztás csökkentés eléréséhez.

1. Gyenesdiás Nagyközség érintett intézményei:
a. Községháza  8315-Gyenesdiás,  Kossuth  L.  u.  97.  (Polgármesteri  Hivatal,  és

Könyvtár)
b. József Attila Művelődési Ház melegítőkonyhával (Tálaló) - 8315 Gyenesdiás,

Kossuth L. u. 93.
c. Gyenesdiási  Óvoda és Bölcsőde; 8315 Gyenesdiás, Bartók B. u. 1 (Óvoda),

8315 Gyenesdiás, Bartók B. u. 2. (Bölcsőde)
d. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Étkezdéje  - 8315 Gyenesdiás, Bartók

B. u. 1.
e. 1. és 2. sz. Háziorvosi rendelő 8315 Gyenesdiás, Jókai u. 3.
f. Gyermekorvosi Rendelő 8315 Gyenesdiás, Jókai u. 3. (külön épületben)
g. Diási Vizi malom 8315-Gyenesdiás, Malom u. 5.
h. Darnay Borona pince és rendezvénypajta 8315 Gyenesdiás, Darnay u. 10.
i. Sportöltöző 8315 Gyenesdiás, Balaton u. 2. (Egyesületi fenntartás)
j. Műhely 8315 Gyenesdiás, Strand u.

2. Gyenesdiás Nagyközség által fenntartott helyszínek:
a. Gyenesi Lídó strand
b. Diási Játékstrand
c. Gyenesi temetőkert és ravatalozó
d. Diási temetőkert és ravatalozó
e. Diási Szoborpark
f. Kárpáti korzó és Piac

3. Egyébe helyszínek:
a. Diási Horgásztanya
b. Gyenesi Horgásztanya
c. Yacht kikötő
d. Gyenesdiási Turisztikai Egyesület (Tourinform Iroda)

Energia megtakarítási intézkedések részletezése

1. Községháza (Polgármesteri Hivatal) vonatkozásában történő intézkedések: 
a. Hőfok  csökkentése  (gázüzemmód  központ  17  °C-ra  történő  beállításával  –

éjszakára, hétvégére; munkaidőben takarékos klíma-adapter rásegítéssel) 
b. Felesleges fogyasztók, folyosó és más használaton kívüli világítótestek teljes

lekapcsolása. A hivatali körfolyosóin a világító testek(égők) csökkentése
c. Munkarend téli optimalizálása 
d. Községházi karácsonyi (led)díszvilágítás minimalizálása, hétvégékre szűkítése.
e. Tervezetten 6 db hűtő–fűtő klíma beszerzése 300.000 Ft-, értékben.
f. Hosszú  távon  energetikai  terv  szerint  alátámasztással  hőszivattyús  rendszer

beszerzésének és telepítésének megalapozása,  valamint az épület  energetikai
korszerűsítése  (utólagos  szigetelés,  nyílászáró  csere,  világítás  korszerűsítése
LED világító testekkel).
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2. Településüzemeltetéstől elvárt intézkedések:
 A  tér  és  díszvilágítások  kikapcsolása a  strandokon,  a  Diási  Szoborparkban,  A

Kárpáti Korzón, a Horgásztanyákon, a Sportcentrumnál és a Temetőkerteknél (itt
Halottak  Napja  után  és  fontos  feladat  a  ravatalozó  megvilágításának
mozgásérzékelővel való ellátása)

 Gyermekorvosi  rendelőben   már  digitális  programozható  termosztát  került
felszerelésre.

 Diási  Vízimalomban   a  gázkonvektor  cseréje  elektromos  fűtőtestre  már  szintén
folyamatban van (téli, zárt üzemmódban tartás)

 A  Darnay  pince    téli  /zárt/  üzemmódban  tartása  –  vállalkozóval  egyeztetés
szükséges

 Műhely  : Hőfok csökkentése, hétvégén és ünnepnapokon lekapcsolása.
 Turisztikai Egyesület   (külön megküldött egyesületi vállalások  )

A  2022-es  évet  érintő  energetikai  válságra  reagálva  a  Gyenesdiási  Turisztikai
Egyesület  is  felelős  gazdálkodással,  energia  megtakarítási  lépésekkel  igyekszik
fenntartani működését. A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület által fenntartott iroda
székhelye Gyenesdiás, Hunyadi utca 2. A 29 m2-es alapterületű iroda fűtését 8 db
900x540 (400f 400W) méretű infrafűtőpanel látja el. Az épület és a nyílászárók
megfelelő szigetelésének köszönhetően a téli időszakban a fűtést október közepéig
nem  szükséges  megkezdeni.  Az  irodában  a  vízfogyasztás  minimális,  földgáz
fogyasztás nem történik. 
Az irodában 2022. október 15-től ideiglenesen kettő fő látja el feladatát, heti 40
órában.

Az  idei  téli  időszakban  tervezett  felelős  fogyasztás  érdekében  az  alábbi
intézkedéseket hozza meg az iroda:
- a szokásosan október közepén megkezdett fűtés október végéig történő kitolása
- az iroda napközbeni hőmérsékletének csökkentése minimum 2 Celsius-fokkal
- az iroda munkaidőn kívüli hőmérsékletének csökkentése a nappali csökkentett
hőmérséklethez képest minimum 3 Celsius-fokkal
-  rendszeres  gyors  szellőztetéssel  optimális  páratartalom  (száraz  levegő)
megteremtése, melynek felmelegítése kevesebb energiával elérhető
- energiatakarékos izzók használata
- irodai hűtőgép használatának mellőzése a téli hónapokban
- műszaki eszközök használaton kívüli stand by üzemmódjának kikapcsolása
- szükség esetén osztott munkarend kialakítása az alacsony hőmérséklet rövidebb
idejű eltűrése miatt, otthoni munkavégzéssel kiegészítve
- szükség esetén a téli, leghidegebb időszakban irodabezárás
(Kiegészítő információként küldöm az elszámoló számla alapján, az iroda egy évre vonatkozó 
villamos energia fogyasztását:
Egyetemes A1: 2021.06.12-2022.06.14. 2 259 kWh br. 88 994 Ft
Egyetemes vezérelt B: 2021.06.12-2022.06.14 1033 kWh br. 24 978 Ft)

3. A Gyenesdiási Étkezde (Konyha) esetében tett intézkedési javaslatok:

A  Konyha  tevékenysége  során  is  igyekezni  kell  a  költségeink  optimalizálására,  a
felesleges kiadások kerülésére. 

Az elvárt költségcsökkentés eléréséhez tervezett lépéseik (intézményvezetői javaslatra):
- a folyosókon a világítás lekapcsolása
- az éppen nem használt helyiségekben a világítás lekapcsolása
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- a szárazáru-, zöldség-, mirelit  és vegyszer raktárban a radiátorok minimumra állítása
- a konyhatérben a radiátorok minimumra állítása
- a főzőkonyhai ebédlőben a világítás mellőzése
- a főzőkonyhai ebédlőben a fűtés alacsonyabb hőfokra állítása (teljes lekapcsolása nem
biztosítható, mivel külsős étkezők, óvodás csoport és az óvónők továbbra is használják az
étkezőt)
- a főzőkonyhai vendég mellékhelyiségekben a radiátorok minimumra állítása
-  a  szakosított  tárolás  biztosítása  mellett,  a  szárazáru  raktárban  található  egyik  hűtő
kikapcsolása
- a mirelit raktárban található négy fagyasztóládából az egyik kikapcsolása
-  a  főzőkonyhán  az  iskolás  étkezők  távolmaradása  következtében  a  mosogatógépek
használatának  csökkenése  miatt  is  várható  kimutatható  energiacsökkenés  (bár  ez  a
csökkenés megjelenik majd a Művelődési intézmény ebédlőjénél is)
-  a  COOP  tetőtér  melegítőkonyhájával  kapcsolatban  még  nincs  tapasztalat  a  fűtés,
világítás szükségességről a téli hónapok folyamán az árnyékolókat az ablakokon fel kell
húzni, a világítás csökkentése érdekében.

4. A  Gyenesdiási  Bölcsőde  és  Óvoda  energiatakarékosabb  üzemmódra  történő
átállásra tett javaslatai

A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda két különálló épületben található. A Bartók Béla utca
2.  alatt  a  több,  mint  10  éves  2  bölcsődei  csoportnak  kialakított,  a  követelményeknek
megfelelő fűtési rendszer működik, ami viszont nem gazdaságos, energiapazarló 

 A fából készült radiátor védők szépek, de nem előírás, a meleget viszont csökkenti.
Mivel  kicsi  gyerekeket  gondoznak-nevelnek  a  kisgyermeknevelők,  és  szinte
mindig a padló közelében helyezkednek el, a hőmérséklet 22 °C alá nem mehet a
csoportszobában, a fürdőszobában 24 °C a kötelező.

 Megoldást  jelentene  egy álmennyezet  kialakítása,  ami  jelentősen  csökkentené a
belmagasságot és a fűtés költségét. 

A Bartók Béla utca 1. alatt 2 intézmény van 1 épületben, ami sokszor jó, de többször nem.
A közösködésnek mindig vannak hátrányai. 

 Nincsenek külön mérőórák, így nem lehet tudni, ki, mennyit fogyaszt a különböző
energiákból, a szétválasztást idővel meg kell oldani.

 A  tetőszerkezeten  kiépített  napaelemes  rendszer  az  intézményi
energiafogyasztásnak csak jelképes részét fedezi, de a padlástér viszont nem került
szigetelésre, ami szintén csak viszi a meleget. (Az óvodában is a padló közelében
vannak a gyerekek, ott 22 °C az elvárt.)

 Az  ebédelés  visszavezetése  a  csoportszobákba megoldást  jelentene  az  ebédlő
fűtésének lezárására, de a lift nem megfelelő az étel szállítására az emeletre.

 Ésszerű  szellőztetés  és  a  fűtés  időbeli  szabályozása  még megoldást  jelenthet  a
csökkentésre

5. A JAMK rezsicsökkentéshez való hozzájárulási javaslatai:

A  József  Attila  Művelődési  Ház  és  Könyvtár  stratégiája,  hogy  racionalizáló,
költségcsökkentő ötletekkel, rendkívüli intézkedésekkel oldja meg a rezsiköltségek remélt
25-30 %-os arányú megtakarítását.
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 Az idén májusban átadott  új,  többfunkciós épületszárnyunkba (COOP tetőtér)  a
korábban tervezetthez képest csak minimális – előre leegyeztetett és már elindult
(1, legfeljebb 2) - rendszeres foglalkozásnak adunk helyet a hétköznap napközbeni
ebédeltetésen kívül. Ezen felül az eseti bérbeadások alkalmával kivételt teszünk,
hiszen az bevételt jelent intézményünknek, ezen keresztül az önkormányzatnak is. 

 A programok,  rendezvények  tekintetében  –  a  már  hónapokkal  ezelőtt  lekötött,
egyeztetett  dátumok  kivételével  –  igyekszünk  a  programok  lebonyolításában
érintett  napok számát  az  eddigi  5-6-ról  4-re  redukálni,  prioritást  adva  a  hétfő-
csütörtök időszaknak. Ezzel a temperáláson felüli plusz fűtést igénylő heti időszak
jelentősen lecsökkenthető, és remélhetőleg a vonatkozó költséghányad is.

 A  szakkörök,  rendszeres  foglalkozások,  civil  fórumok,  stb.  esetében  a
racionalizálás – hasonlóan a rendezvényekhez – a lebonyolításában érintett napok
számának az eddigi 5-6-ról 4-re történő csökkentésével tudjuk elérni. 

 A jövő év első négy hónapjában a rendezvények számát igyekszünk lecsökkenteni.
 A működés tekintetében azokban a tereinkben is  (klubterem,  irodák,  könyvtár)

igyekszünk  a  munkavégzéskor  biztosított  teremhőmérsékletet  az  eddigiekhez
képest lejjebb vinni, az emberi komfort határáig.

A fenti Intézkedési Terv és programcsomag összegezése

Jelenlegi ismereteink szerint, változatlan szolgáltatási feltételek mellett, a 2022. évi energia
árak emelkedésének már az idei  évben is  lehet  költségvetési  vonzata,  de a mértékéről,  és
2023.  évre  várható  növekedés  vonatkozásában  ma  még  nem  állnak  rendelkezésre  pontos
információk a költségvetési fedezetről szóló döntés meghozatalára.
Jelenlegi  legfontosabb  feladat  az,  hogy  (az  egyébként  nagy  fogyasztású)  intézmények
tekintetében  energetikus  szakértő  bevonásával  készüljön  el 2022.  november  15-ig,
intézményenként  konkrét  intézkedési  terv,  és  legyen energiahatékonysági  műszaki  felelős
megbízva a terv kidolgozására, mert fel kell készülni arra, hogy a határozott időszakra szóló
szerződések  is  megváltozhatnak,  illetve  a  határozatlan  idejű  szerződések  esetében  a
szolgáltatók az évváltáskor nagyobb mértékű áremelést jelentenek be.

Jelen beavatkozási javaslatokat, adatszolgáltatást az intézmény vezetők és a műszaki vezető
közreműködésével  állítottam  össze  a  képviselő-testület  számára.  A  beszámolók,
adatszolgáltatások eltérő tartalma miatt, illetve egyes adatok héten történt pontosítása miatt az
összegzés  csak a  képviselő-testületi  ülés  előterjesztéseinek kiküldését  követően készült  el,
viszont  a  döntés  nem  halasztható,  szükséges  konkrét  tervekkel  felkészülni  a  beruházást
igénylő beavatkozásokra, azok költségeire vonatkozóan a jövő évi költségvetés tervezéséhez. 

A  sürgősség  indoka  az,  hogy  az  Önkormányzat  és  intézményei,  minél  előbb  elkészítsék
terveiket, és megtegyék a szükséges intézkedéseket az energiafelhasználás csökkentésére.

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  önkormányzati
közintézmények és az önkormányzati tulajdonban lévő egyéb hasznosítású üzemben
tartott  épületei  és  más  rendszerei  vonatkozásában  a  fenti  energiatakarékossági
intézkedési  programtervet  elfogadja;  és  egyben  felkéri  az  önkormányzati
intézmények  vezetőit,  hogy  az  energiafelhasználás  csökkentésére  az  általuk
indítványozott  elvek  szerint,  saját  lehetőségeik  figyelembevételével  tartassák  be
energia megtakarítási intézkedéseiket.
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2. Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  támogatja,  hogy  a
település 5 kiemelt közintézményére fókuszálva készüljön el egy komplex települési
energetikai  terv,  2022.  november  15.  határidővel,  megbízott  energetikus  szakértő
bevonásával. A terv a beavatkozások költségeit is mutassa be annak érdekében, hogy
a Képviselő-testület  az egyes intézkedések ügyében, illetve azok költségvonzatára
figyelemmel  döntést  hozzon  azok  megvalósítására,  ütemezésére,  fedezetére
vonatkozóan.

Felelős:  Gál Lajos polgármester
               Az önkormányzat intézményeinek és a hivatali műszaki csoport

Határidő:  folyamatos

Gyenesdiás, 2022. 10. 23. Gál Lajos sk.
             polgármester
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