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GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL VALÓSULT MEG GERENDÁS KÖZÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI 

KORSZERŰSÍTÉSE 

 

Gerendás Község Önkormányzata vissza nem térítendő támogatás segítségével tulajdonában és 

üzemeltetésében lévő két épületének energetikai fejlesztését valósította meg. 

A fűtési energiaigény csökkentése érdekében az Egészségház és Közművelődési Intézmény épületeinek 

660+965 m2-nyi homlokzatának, 400+825 m2-nyi padlás- és alsó zárófödémjeinek, valamint a fűtött 

tetőteret határoló szerkezetek hőszigetelése, valamint 161+137 m2-en külső nyílászáróinak energia-

megtakarítást eredményező cseréje valósult meg. A projekt által az épületek fűtési energiaigény 

csökkentését várják, amelynek köszönhetően csökken a fűtéshez szükséges felhasznált földgáz 

mennyisége, ezúton is felhívva a figyelmet az energiatakarékosság és a kibocsátott üvegházhatású 

gázok mennyiségének csökkentésének jelentőségére.  

A Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése – Gerendás Község Önkormányzata 

középületeinek energetikai korszerűsítése I. c. kiemelt projekt lehetővé teszi, hogy az Európai Uniós 

irányelveknek megfelelően a magyarországi közintézmények teljesítsék az előírt energiafogyasztás-

csökkentést. A projektnek köszönhetően Gerendás Község Önkormányzatának fűtésre fordított kiadásai 

jelentősen csökkennek, ezáltal is elősegítve a település fenntartható fejlődését. 

A Környezet és Energia Operatív Program keretében Gerendás Község Önkormányzata 89.724.708 

forint vissza nem térítendő nyert el a fenti fejlesztés megvalósítására. 

A projekt megvalósulásának kezdete: 2015. 09. 16. 

A  projekt megvalósulásának vége: 2015. 11. 30. 

 

 

A projekt megvalósulásának vége: 2015. 11. 30. 

 

Kedves Gerendási Lakosok! 
 

Békés, Boldog Karácsonyt és Eredményekben Gazdag 
Új Évet Kívánunk: 
                                                      Gerendás Község Képviselő-testülete  
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GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL VALÓSULT MEG GERENDÁS KÖZÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI 

KORSZERŰSÍTÉSE 

 

Gerendás Község Önkormányzata vissza nem térítendő támogatás segítségével tulajdonában és 

üzemeltetésében lévő három épületének energetikai fejlesztését valósította meg. 

A fűtési energiaigény csökkentése érdekében a Községháza, Iskola és tornaterem épületeinek 417+1608 

m2-nyi homlokzatának, 315+630 m2-nyi padlás- és alsó zárófödémjeinek, valamint a fűtött tetőteret 

határoló szerkezetek, illetve 880 m2-nyi lapostetőinek hőszigetelése, illetve 46+565 m2-en külső 

nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező cseréje valósult meg. A projekt által az épületek fűtési 

energiaigény csökkentését várják, amelynek köszönhetően csökken a fűtéshez szükséges felhasznált 

földgáz mennyisége, ezúton is felhívva a figyelmet az energiatakarékosság és a kibocsátott üvegházhatású 

gázok mennyiségének csökkentésének jelentőségére.  

A Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése – Gerendás Község Önkormányzata 

középületeinek energetikai korszerűsítése II. c. kiemelt projekt lehetővé teszi, hogy az Európai Uniós 

irányelveknek megfelelően a magyarországi közintézmények teljesítsék az előírt energiafogyasztás-

csökkentést. A projektnek köszönhetően Gerendás Község Önkormányzatának fűtésre fordított kiadásai 

jelentősen csökkennek, ezáltal is elősegítve a település fenntartható fejlődését. 

A Környezet és Energia Operatív Program keretében Gerendás Község Önkormányzata 139.078.412 forint 

vissza nem térítendő nyert el a fenti fejlesztés megvalósítására. 

A projekt megvalósulásának kezdete: 2015. 09. 15. 

A projekt megvalósulásának vége: 2015. 11. 30. 

 

 

 

Fogadóóra 

A Békés Megyei Önkormányzat új programsorozatot indított, minden hónapban, változó helyszíneken tart fogadóórát a 
megyei elnök és alelnökei. A kezdeményezés célja, hogy a településen élők személyesen mondhassák el gondjaikat, 
problémáikat, észrevételeiket a megye vezetőinek oly módon, hogy ehhez ne kelljen beutazniuk Békéscsabára, levelet 
írniuk vagy felvenniük a telefont. A személyes találkozó mindig közvetlenebb, a téma alapos kifejtésére alkalmat adó 
lehetőség, amivel érdemes élni. Gerendásra Várfi András alelnök látogat 2016. január 27-én (szerdán) 14 órakor 
az önkormányzat házasságkötő termébe. 
                                                                                                                                       Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
 

 



2015. december hó                                                                                            

 

3 

 

 Tájékoztató a képviselő-testület üléséről 

A képviselő-testület 2015. november 26-án 13 órai kezdettel rendkívüli testületi ülést tartott a következő napirend 
szerint:  
1./ 2016. évi önkormányzati bevételek növelése lehetőségeinek megtárgyalása 
2./ Egyéb ügyek, bejelentések 
 
Az 1. napirendi pont: a képviselő-testület úgy döntött arról, hogy 2016. január 1-től a helyi iparűzési adó mértékét 1%-
ról 1,5%-ra emeli, valamint új adónemként bevezeti a kommunális adót, ami belterületi lakáscélú ingatlanokra 
vonatkozóan 6.000,- Ft/év.  
A 2. napirendi pont: Egy pet-palack feldolgozó üzem létesítésével kapcsolatos pályázat lehetőségének 
megtárgyalására került sor. 
 
A képviselő-testület 2015. november 30-án 13 órai kezdettel testületi ülést tartott a következő napirend szerint:  
1./ 2015. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
2./ Helyi adókról szóló rendelet megállapítása, módosítása 
 
3./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
 
4./ DAREH létrehozását célzó Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozatala 
 
5./ A tótkomlósi állati hulladékgyűjtő és átmeneti tároló telep hasznosítás ügyének megtárgyalása 
 
6./ Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület támogatás előfinanszírozásának kérelme 
 
7./ A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak tervezete a 2016/2017. tanévre vonatkozóan 
 
8./ Települési hulladékszállítás finanszírozásával kapcsolatos kérdések megtárgyalása. 
 
9./ Egyéb ügyek, bejelentések 
 
Az 1. napirendi pont kapcsán elfogadták a 2015. évi költségvetési rendelet módosítását. 
A 2. napirenddel kapcsolatban jóváhagyták az előző rendkívüli testületi ülésen megtárgyalt helyi iparűzési adó 
emelését valamint a kommunális adó bevezetését.  
A 3. naprendi pontként tárgyalt Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását egyhangúan elfogadta a képviselő-
testület.  
A 4. napirendi pontban tárgyalt KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer 
fejlesztése a Délkelet- Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 
területén” című projekt keretében létrehozott rendszer üzemeltetésére vonatkozó koncepciót és díjpolitikát a testület 
elfogadta.  
Az 5. napirendi ponttal kapcsolatban a képviselő-testület, mint a Tótkomlós és Térsége Állati Hulladékkezelési 
Tulajdonközösség tagja, a tulajdonközösség osztatlan közös tulajdonát képező, tótkomlósi 069/34/A hrsz-ú állati-
hulladékgyűjtő és átrakó telep bérleti jogviszony keretében történő használatra a Komlós Településszolgáltatási Kft. 
által tett ajánlatot megismerte és elfogadja.   
A 6. napirend megtárgyalásánál a testület jóváhagyja a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 
támogatás előfinanszírozásának kérelmét. 
A 7. napirendi pont kapcsán jóváhagyja a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak tervezetét a 
2016/2017. tanévre vonatkozóan. 
A 8. napirendi pontnál került megtárgyalásra a település hulladékszállítás finanszírozásával kapcsolatos kérdés. 2015. 
december 31-vel lejár a Békés-Manifest Kft-vel kötött szerződés, így 2016. január 1-től nincs aki elszállítsa a 
hulladékot. Két lehetséges variáció merült fel a probléma megoldásával kapcsolatban, amíg nem indul el a Dareh által 
indított program:  

1. Egy külső céggel köt megállapodást az önkormányzat,  
2. Békés Megyei Katasztrófavédelem végzi el a kijelölést 

 

 Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Békés Megyei Tüzeléstechnikai Kft. dolgozói 2016. január 11-től január 

30-ig a kémények seprését, ellenőrzését, műszaki felülvizsgálatát fogja végezni. Kérjük tegyék lehetővé, hogy a 

szakemberek a munkájukat el tudják végezni. 
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Gerendási Hírek  a Gerendási Önkormányzat időszaki lapja  Felelős kiadó: Gerendás Község Képviselő-testülete 

A szerkesztőség címe: 5925 Gerendás Petőfi u. 2.   Tel.: 66/249-224, Fax: 66/249-053 

E-mail cím: gerendas@primcom.hu 

Nyomtatás: 5925 Gerendás Petőfi u. 2.  Tel.: 66/249-224, Fax: 66/249-053 

E-mail cím: gerendas@primcom.hu 

 

Magánszemélyek kommunális adója 
 

Gerendás Község Képviselő-testülete a 16/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendeletével 2016. január 1-től bevezette a 
magánszemélyek kommunális adóját. 
Minden Gerendás belterületén lévő lakás tulajdonosa tájékoztató levelet kap az önkormányzattól, melyben Bevallás 
nyomtatvány is található. A Bevallást annak kell kitölteni, aki az adó alanya lesz.  
Útmutató a bevallás nyomtatvány kitöltéséhez: 
Amennyiben a lakásnak egy tulajdonos van akkor a bevallás fajtája a „Nem megállapodás alapján benyújtott” bevallás.  
Amennyiben több tulajdonosa vagy bérlője van a lakásingatlannak, akkor megállapodást kell kötni a 
tulajdonosoknak/bérlőnek hogy ki lesz a bevallás benyújtója. Ebben az esetben a bevallás fajtája: „Megállapodás alapján 
benyújtott” bevallás. 
  
A bevallás benyújtásának oka: Adóbevezetés.  
Adókötelezettség keletkezésének időpontja: 2016. 01. 01. 
  
A IV. pontban az ingatlan címét, helyrajzi számát (segítségül ceruzával rá lett írva a kiküldött nyomtatványra) és a lakás 
darabszámát kell kitölteni. 
Az V. pontban meg kell jelölni a bevallást kitöltő adatait. 
A VII. pontban a bevallás dátumát kell megjelölni és aláírással ellátni. 
A Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról nyomtatványt akkor kell kitölteni, ha több tulajdonosa, 
bérlője, lakója van a lakásnak, akik megegyeznek, hogy ki lesz a bevallás benyújtója.  
Az I. pontban az adónem: Magánszemélyek kommunális adója 
A II. pontban az ingatlan címét és helyrajzi számát kell beírni. 
A III. pontban a bevallást benyújtó (aki az adót fogja fizetni) adatai szerepelnek. 
A IV. és további pontokban a további tulajdonosok adatait kell kitölteni. Fontos, hogy minden tulajdonosnak ki kell tölteni és 
alá kell írnia.   
 
A Bevallást és a Megállapodást legkésőbb 2016. január 11-ig kell leadni a Polgármesteri Hivatal 3. számú irodájába. Ezt 
követően kerül sor az adót megállapító határozat postázására, melyet a bevallás benyújtója fog megkapni legkésőbb 2016. 
február 15-ig.  
Az első félévi adót pótlékmentesen március 15-ig, a második félévi adót szeptember 15-ig kell megfizetni. Február és 
augusztus végén minden bevallás benyújtó postai csekket fog kapni, melyen teljesítheti az adófizetési kötelezettségét.  
 
Amennyiben a bevallás kitöltésével kapcsolatban bármilyen kérdésük merül fel, a Polgármesteri Hivatal 3. számú irodájában 
kérhetnek segítséget. 

  
 

K ö s z ö n j ü k 
 

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik az iskolás gyerekek mikuláscsomagjai elkészítéséhez 

hozzájárultak, továbbá munkájukkal segítették, hogy a gyerekeknek örömteli  Mikulás napi rendezvényük legyen. 

 

Támogatók: 

Az általános iskola tantestület tagjai , Hársfa ABC, Kesjár Tiborné, Hunapfel Kft., Kiss Rudolf András, Gerendás 

Község Önkormányzata, Viczián Farm, Németh Gábor, Téren Dávid, Vida Barbara, Dr. Nyerges Sándor, Megyeri 

Éva Zsuzsanna, Németh Béla Antal, Munkácsy Mezőgazdasági Szövetkezet, Agro-Rent Kft., Nagy János, Zatykó 

Tamás, Zahorán Pál  András, Rusznák Imre, Viczián Csilla, Fabiszné Ottlecz Mária, Savio Szent Domonkos 

Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Nikora Noémi, Gyebrovszki Anna Mária, Ragályi Zsuzsanna, ifj. Németh János 

és családja, Kiss  Zsoltné  Tóth  Mónika,  Sajben  János  Tibor  és  családja,   Nórándt     Petra, Rohoska Mária, 

Dr. Németh Dorottya, Vidáné Harter Csilla, Szentesi Jánosné és Petrecz Róbert, Szülői Munkaközösség tagjai. 


